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O POVO DE DEUS 

FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA 

Ano XLVIII - Brasília, 04 de agosto de 2013 - Nº 42 

DÉCIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM 

ANO DA FÉ 
Cor Litúrgica: Verde 

 

INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos e irmãs, Cristo nos convida a buscar as coisas do alto e a fugir a todo o acúmulo 

de bens. Iniciando o mês dedicado às vocações, rezemos pela santidade e perseverança dos Ministros 

Sagrados: “Os Ministros que são revestidos do poder Sagrado pelo Sacramento da Ordem estão a serviço de 

seus irmãos e irmãs” (LG 18).  Atentos à voz de Deus que continua a enviar operários para a sua messe, 

iniciemos nossa celebração, cantando. 
 

RITOS INICIAIS 
 

1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: POVOS TODOS, LOUVAI AO SENHOR, EXALTEMOS, JUNTOS, SEU NOME E 

SEU LOUVOR! (BIS)/ 1. As maravilhas do amor de Deus, por toda a terra, clamam para nós: que ele é grande, 

onipotente! Louvado seja o Deus da criação. / 2. As maravilhas do amor de Deus, por toda a história, clamam 

para nós: que ele é bondade, misericórdia! Louvado seja o Deus da Salvação! 
 

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.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de 

reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados: 

TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e 

palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 

santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. 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) - Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os 

filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando para eles a vossa 

criação, e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: AMÉM. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
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Com.: Meus irmãos, a Palavra de Deus ilumina a nossa mente, fortifica a nossa vontade para buscarmos as 

coisas que não passam. Ouçamos atentamente as leituras de hoje.  
 

1ª LEITURA (Ecl 1, 2; 2,21-23). – Leitura do Livro do Eclesiastes. 
2“Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades! Tudo é vaidade”.2,21Por exemplo: um homem 

que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que 

em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. 22De fato, que resta ao homem de todos os 

trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? 23Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um 

tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor.  

TODOS: GRAÇAS A DEUS. 

 

7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 89/90) - REFR.: VÓS FOSTES, Ó SENHOR, UM REFÚGIO PARA NÓS! 

(BIS) / 1. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de Adão!” Pois mil anos para 

vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. / 2. Eles passam como o sono da manhã, são iguais 

à erva verde pelos campos: de manhã, ela floresce vicejante, mas à tarde, é cortada e logo seca. / 3. Ensinai-

nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? 

Tende piedade e compaixão de vossos servos / 4. Saciai-nos de manhã, com vosso amor e exultaremos de 

alegria todo o dia! Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, 

ó Senhor, nosso trabalho. 

 

8.  2ª LEITURA (Cl 3, 1-5.9-11) – Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. 

Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à 

direita de Deus; 2aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. 3Pois vós morrestes, e a vossa vida está 

escondida, com Cristo, em Deus. 4Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis 

também com ele, revestidos de glória. 5Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, 

impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. 9Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do 

homem velho e da sua maneira de agir 10e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem 

do seu Criador, em ordem ao conhecimento. 11Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e 

incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor.  

TODOS: GRAÇAS A DEUS. 

 

9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Felizes os 

humildes de espírito, porque deles é o Reino dos céus! 

 

10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 12, 13-21) - 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, 13alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta a 

herança comigo”. 14Jesus respondeu: “Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?” 15E 

disse-lhes: “Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas 

coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens”. 16E contou-lhes uma parábola: “A terra de 

um homem rico deu uma grande colheita. 17Ele pensava consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não tenho onde 

guardar minha colheita’. 18Então resolveu: ‘Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir maiores; 

neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. 19Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, 

tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita!’ 20Mas Deus lhe disse: ‘Louco! 
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Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? 21Assim acontece 

com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus”. 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 remissão dos pecados. E espero 

a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
 

13. ORAÇÃO UNIVERSAL – CEL.: Irmãos caríssimos, demos glória ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, e 

peçamos humildemente: Ouvi, Senhor, a súplica do Vosso povo! 

TODOS: OUVI, SENHOR, A SÚPLICA DO VOSSO POVO! 
 

1) Pelo Santo Padre, por nosso Arcebispo, Dom Sergio, por seus  Bispos Auxiliares e por todos os sacerdotes 

de nossa Arquidiocese, para sejam fortalecidos em seus ministérios e tenham sempre a coragem de doar 

suas vidas pelo bem do povo de Deus, rezemos ao Senhor: 

      TODOS: OUVI, SENHOR, A SÚPLICA DO VOSSO POVO! 

 

2) Pelos governantes de todas as nações, para que Deus lhes dirija a mente e o coração na luta sem tréguas 

contra a injustiça e a miséria, rezemos ao Senhor. 

      TODOS: OUVI, SENHOR, A SÚPLICA DO VOSSO POVO! 

 

3) Por nossos jovens, para que, atentos às Palavras do Papa Francisco, vivam os valores do Evangelho, 

fugindo a toda ganância e buscando os bens celestes, rezemos ao Senhor. 

      TODOS: OUVI, SENHOR, A SÚPLICA DO VOSSO POVO! 

 

4) Pelos seminaristas de nossa Arquidiocese, e em especial os que serão ordenados diáconos no próximo 

sábado, para que, com entusiasmo e renovada fé, continuem anunciando a graça e o dom da vocação para 

o ministério ordenado, rezemos ao Senhor. 

      TODOS: OUVI, SENHOR, A SÚPLICA DO VOSSO POVO! 
 

  (Preces Espontâneas): 

 

CEL: Senhor, ouvi as nossas preces e suscitai operários para a condução da Vossa messe. Por Cristo, nosso 

Senhor.  

TODOS: AMÉM. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

14. CANTO DE OFERTAS – REFR.: SABES, SENHOR, O QUE TEMOS É TÃO POUCO PRA DAR, MAS ESSE POUCO, 

NÓS QUEREMOS COM OS IRMÃOS COMPARTILHAR. /1. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, 

comprometer a vida, buscando a união.  / 2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, 

Senhor, queremos dar.  / 3. Olhando o teu exemplo, Senhor,  vamos seguir, fazendo o bem a todos, sem nada 

exigir. 
 

15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...  
 

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este 

sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.  
 

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III - MR (p. 430) - 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, 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS. VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO!  
 

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 (Leonardo, Valdir, José Aparecido) e 

todos os ministros do Vosso povo. 
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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! 
 

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.: BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM UM CORAÇÃO DE POBRE: PORQUE 

DELES É O REINO DOS CÉUS. PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS! / 1. Confia no Senhor e faze o bem, e, 

sobre a terra, habitarás em segurança!/ 2. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração!/ 

3. Repousa no Senhor e espera nele! Não cobices a fortuna desonesta!/ 4. O Senhor cuida da vida dos 

honestos, e sua herança permanece eternamente! / 5. Os que Deus abençoar, terão a terra; os que ele 

amaldiçoar, se perderão. / 6. Observa o bem o homem justo e o honesto: quem ama a paz, terá bendita 

descendência. 

 

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: OREMOS: (Pausa) Acompanhai, ó Deus, com proteção constante 

os que renovastes com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. 

Por Cristo, nosso Senhor.   

TODOS: AMÉM. 
 

21. ORAÇÃO VOCACIONAL  

Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que mantenham 

viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da sua Palavra e pela 

administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. Dai-nos santos 

ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos guardiões da Eucaristia, o sacramento do supremo 

dom de Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa misericórdia, os quais, através do 

sacramento da Reconciliação, difundem a alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com 

alegria as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho e, dócil aos seus ensinamentos, cuide das 

vocações ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os Bispos, os sacerdotes, os diáconos, as 

pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua missão no serviço do 

Evangelho. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

(Papa Bento XVI).  
 

RITOS FINAIS 

22. BREVES AVISOS 

23. BÊNÇÃO FINAL  
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LEITURAS DA SEMANA 

Seg.: Dedicação da Basílica de Sta. Maria Maior, MFac. Nm 11, 4b-15; Sl 80 (81); Mt 14, 13-21 

Ter.: Transfiguração do Senhor, Festa. Dn 7, 9-10.13-14 ou 2 Pd 1, 16-19; Sl 96 (97); Lc 9,28b-36 

Qua.: S. Sisto II Pp e Comps. Mts., MFac. S. Caetano Presb, MFac. Nm 13, 1-2.25-14, 1.26-30.34-35; Sl 105 (106); Mt 15, 21-28 

Qui.: S. Domingos Presb, memória. Nm 20,1-13; Sl 94 (95); Mt 16, 13-23 

Sex.: Sta Teresa Beneditada Cruz VgMt, MFac. Dt 4, 32-40; Sl 76 (77); Mt 16, 24-28 

Sab.: S. Lourenço Diácono Mt, Festa. 2 Cor 9, 6-10; Sl 111 (112); Jo 12, 24-26 
 

Segunda Semana do Saltério 

Décimo Oitavo Domingo do Tempo Comum 

 

"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e 
partituras”. 


