O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LV - Brasília, 23 de agosto de 2019 - Nº 45
VIGÉSIMO-PRIMEIRO DO TEMPO COMUM
VOCAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS E SERVIÇOS NA COMUNIDADE
Cor Litúrgica: Verde
A.: Meus irmãos, por meio da confissão de fé de Pedro, a Igreja nos ensina que Cristo é o Filho do Deus vivo,
o Messias prometido, que veio à terra para nos oferecer a salvação. Hoje, nós iremos refletir sobre a vocação
para os ministérios e serviços na comunidade. Peçamos ao Cristo que nos ajude a assumir com amor, alegria
e responsabilidade, nossa vocação leiga de discípulos missionários no ambiente em que vivemos. Fiquemos
de pé e iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA - ÁUDIO: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PGLGF84PM_
ÁUDIO PARA VOZES: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PWMAFNCXGMA
R.: Ó PAI, SOMOS NÓS O POVO ELEITO QUE CRISTO VEIO REUNIR./ 1. Pra viver da sua vida, aleluia, o Senhor
nos enviou, aleluia!/ 2. Pra ser Igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!/ 3. Pra anunciar o
Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!/ 4. Pra servir na unidade, aleluia, o Senhor nos enviou,
aleluia!/ 5. Pra celebrar a sua glória, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!/ 6. Pra construir um mundo novo,
aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!/ 7. Pra caminhar na esperança, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia!/
8. Pra ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: O
Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL P.: 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. P.: Manifestai, Senhor, a Vossa
misericórdia. TODOS: E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM. P.: Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE
PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
4. HINO DE LOUVOR – 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 - P.: OREMOS: (Pausa) - Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo,
dai ao Vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo,

fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, nós precisamos da sabedoria divina para professarmos a nossa fé em Cristo por meio da Igreja.
Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 22,19-23) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: 19”Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitirte do teu cargo. 20Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Helcias, 21e o vestirei com
a tua túnica e colarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade; ele será um pai para os habitantes
de Jerusalém e para a casa de Judá. 22Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi; ele abrirá, e
ninguém poderá fechar; ele fechará, e ninguém poderá abrir. 23Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro
e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 137/138)
R.: Ó SENHOR, VOSSA BONDADE É PARA SEMPRE! COMPLETAI EM MIM A OBRA COMEÇADA! / 1. Ó Senhor,
de coração eu Vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os Vossos anjos vou
cantar-Vos e ante o Vosso templo vou prostrar-me. / 2. Eu agradeço Vosso amor, Vossa verdade, porque
fizestes muito mais que prometestes; naquele dia em que gritei, Vós me escutastes e aumentastes o vigor
da minha alma. / 3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Eu Vos
peço: não deixeis inacabada esta obra que fizeram Vossas mãos!
8. 2ª LEITURA (Rm 11,33-36) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
33Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e
impenetráveis os seus caminhos! 34De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu
conselheiro? 35Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição?
36Na verdade, tudo é Dele, por Ele e para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém! Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!/ 1. Tu és Pedro e sobre esta pedra
edificarei Minha Igreja e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela!
10. EVANGELHO - (Mt 16, 13-20) – P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
Naquele tempo, 13Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a Seus discípulos: “Quem dizem os
homens ser o Filho do Homem?” 14Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros, que é Elias;
outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. 15Então Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que
eu sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. 17Respondendo, Jesus lhe disse:
“Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que
está no céu. 18Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder
do inferno nunca poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra
será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”. 20Jesus, então, ordenou aos
discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. 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 DOS FIÉIS - P.: Irmãos e irmãs, a Deus que nos ama e deseja que todos se salvem, apresentemos
as nossas preces e digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Vós que escolhestes o Apóstolo Pedro para ser o primeiro Papa, iluminai o Santo Padre, o Papa Francisco,
e fortalecei-o na comunicação do Vosso amor, especialmente no serviço aos pobres e aos excluídos, nós
Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Acompanhai com Vosso Espírito todos aqueles que exercem cargos públicos em nossa cidade, a fim
de que sempre e cada vez mais pensem no bem comum e protejam os pequenos e desamparados,
nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Renovai os propósitos de santidade dos jovens, para que possam aprofundar o conhecimento do
Evangelho e saibam professar a alegria da fé aos seus companheiros de juventude, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

4) Intensificai a doação e a entrega dos leigos, a fim de que possam se conscientizar de sua missão na
vida da Igreja e sejam sempre fiéis testemunhas do Vosso Filho Jesus nos diversos ambientes sociais,
nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas):
CEL: Senhor, Pai santo, que fundastes a Igreja sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos e nos chamastes
a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé. Por Cristo,
nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – (cf. CD Liturgia VI, ano A, faixa 23)
1. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro
trabalho, carinho e amor: Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!/ 2. Flores, espinhos, dor e alegria,
pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar! Ô,
ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!/ 3. A vida nova, nova família, que celebramos, aqui tem lugar.
Tua bondade vem com fartura, é só saber, reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor!
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez,
conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS:
AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV – MR (p.488) - 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!
P.: 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...
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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!

P.: 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!
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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!
P.: E agora, ó Pai, lembrai-Vos de todos pelos quais Vos oferecemos este sacrifício: o Vosso servo o Papa
Francisco, o nosso Administrador Diocesano José Aparecido, 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!
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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 – HINÁRIO LITURGICO - Liturgia VI, p. 33)
1. É bom estarmos juntos nesta Mesa do Senhor e sentirmos sua presença no calor do nosso irmão./ Deus
nos reúne aqui em um só Espírito, em um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta
comunhão./ R.: E VEM CANTANDO ENTRE NÓS, MARIA DE DEUS, SENHORA DA PAZ./ E VEM, ORANDO POR
NÓS, A MÃE DE JESUS!/ 2. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença une e faz-nos todos
mais irmãos./ Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração e apresenta ao Filho que se dá no
vinho, que se dá no pão.

20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o
sacramento do Vosso amor, e transformai-nos de tal modo pela Vossa graça, que em tudo possamos agradarVos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO VOCACIONAL
Pai de misericórdia, que destes o Vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do
Vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida
fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no seu
compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai-nos
sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do
Vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por nossa comunidade cristã, para
que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de
Deus. Amém! (Papa Francisco)

22. ORAÇÃO PELO PAPA E PARA A ELEIÇÃO DO NOVO ARCEBISPO DE BRASÍLIA
Pelo Santo Padre
℣. Oremos pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco.
℟. O Senhor o conserve, lhe dê vida e faça feliz na terra, e não o deixe cair nas mãos dos seus inimigos.
Pela eleição do novo Arcebispo
℣. Oremos para que o Senhor da messe e Pastor do rebanho nos envie um pastor segundo o Seu Coração.
“Velarei sobre as minhas ovelhas, chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus” (Ez 34, 11.23.24).
“Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade. Eu lhe darei uma casa
que permaneça para sempre e ele caminhará na minha presença todos os dias” (1 Sm 2,35).
℣. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos enviei.
℟. Para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça.
℣. Oremos. Ó Deus, pastor eterno, que governais o vosso rebanho com solicitude constante, no vosso
amor de Pai concedei à Igreja de Brasília um pastor que vos agrade pela virtude e vele solícito sobre nós.
Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
℟. Amém.
℣. Nossa Senhora Aparecida.
℟. Rogai por nós.

RITOS FINAIS
23. BREVES AVISOS
24. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: São Bartolomeu ap, festa. Ap; 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51
Ter.: S. Luís Rei da França, MFac. S. José Calasanz Presb, MFac. 2 Ts 2, 1-3a.14-17; Sl 95(96); Mt 23, 23-26
Qua.: 2 Ts 3, 6-10.16-28; Sl 127 (128); Mt 23, 27-32
Qui.: Sta Mônica, memória. 1 Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24, 42-51
Sex.: Sto Agostinho BDr, memória; 1 Cor 1, 17-25; Sl 32 (33); Mt 25, 1-13
Sab.: Martírio de S. João Batista, memória. Jr 1, 17-19; Sl 70 (71); Mc 6, 17-29
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