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VIGÉSIMO QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A
Cor Litúrgica: Verde
A.: Irmãos e irmãs, o fiel cristão deve ser sempre uma testemunha autêntica de Cristo e, por isso, deve
realizar, sem restrições, o perdão ao próximo, proclamando, assim, a importância da reconciliação e do
acolhimento. Iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA - (cf. Arquidiocese de Goiânia, 14º domingo C, tempo comum, p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=vkMUftMaGs8)
R.: Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa, somos felizes, participamos da
ceia do amor. / 1. A alegria nos vem do Senhor. Seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu
povo, com segurança lhe dá a salvação. / 2. O Senhor nos concede os seus bens. Nos convida à sua mesa
sentar e partilha conosco o seu Pão. Somos irmãos ao redor deste altar. / 3. Voltarei sempre à casa do Pai.
Do meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que busque a Deus como fonte de amor.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL P.: 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). P.: Senhor,
que na água e no Espírito nos regenerastes à Vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE
PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que enviais o Vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade
de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, que nos tornastes participantes do Vosso
Corpo e do Vosso Sangue, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Deus todopoderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
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, criador de todas as coisas, volvei para nós o Vosso olhar
e, para sentirmos em nós a ação do Vosso amor, fazei que Vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, o perdão é um gesto grandioso de caridade que deve ser realizado por todos aqueles que
foram tocados pela misericórdia divina. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Eclo 27, 33-28,9) – Leitura do Livro do Eclesiástico.
33O rancor e a raiva são coisas detestáveis; até o pecador procura dominá-las. 28,1Quem se vingar encontrará
a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. 2Perdoa a injustiça cometida por teu
próximo: assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. 3Se alguém guarda raiva contra o outro,
como poderá pedir a Deus a cura? 4Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão
dos seus pecados? 5Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus
pecados? 6Lembra-te do teu fim e deixa de odiar; 7pensa na destruição e na morte, e persevera nos
mandamentos. 8Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. 9Pensa na aliança do
Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia! Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 102/103)
R.: O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO./ 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o
meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!/
2. Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade; da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca
de carinho e compaixão./ 3. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu
rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas./ 4. Quanto
os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem; quanto dista o nascente
do poente, tanto afasta para longe nossos crimes.
8. 2ª LEITURA (Rm 14, 7-9) – Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 7Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. 8Se estamos vivos, é para o
Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos
ao Senhor. 9Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA./ Eu lhes dou este novo mandamento, nova
ordem, agora, eu lhes dou, que se amem vocês mutuamente, como eu os amei, diz o Senhor!
10. EVANGELHO – (Mt 18, 21-35) 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!
P.: Naquele tempo, 21Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo perdoar, se
meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” 22Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até
setenta vezes sete. 23Porque o Reino dos Céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus
empregados. 24Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. 25Como o
empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a
mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. 26O empregado, porém, caiu aos pés do
patrão e, prostrado, suplicava: ‘Dá-me um prazo; e eu te pagarei tudo!’ 27Diante disso, o patrão teve
compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. 28Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos
seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: ‘Paga
o que me deves’. 29O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: ‘Dá-me um prazo; e eu te pagarei!’ 30Mas
o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. 31Vendo o

que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram
tudo. 32Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: ‘Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida,
porque tu me suplicaste. 33Não devias tu também, ter compaixão do teu companheiro, como eu tive
compaixão de ti?’ 34O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que
pagasse toda a sua dívida. 35É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar
de coração ao seu irmão”. 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. ORACÃO DOS FIÉIS - P.: Irmãos, confiados no perdão que o Pai nos deu em Seu Filho Jesus Cristo,
peçamos: Ouvi, Senhor, a nossa oração!
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!

1) Fortalecei a Vossa Igreja, para que ela seja sempre mais fonte de perdão e de esperança em meio ao
mundo marcado pelo egoísmo e pela busca de poder, nós Vos pedimos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!

2) Concedei sabedoria aos nossos governantes, a fim de que não se esqueçam da dimensão do serviço para
com o povo e não poupem esforços na edificação da justiça, nós Vos pedimos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
3) Amparai-nos com a Vossa bondade e ajudai-nos a superar as divisões, as fofocas e as intrigas,
colaborando para a edificação do bem em nossa comunidade, nós Vos pedimos.
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!
4) Olhai para todos os doentes, sobretudo pelos que padecem na pandemia do COVID-19, para que possam
reencontrar em Vós a fonte da esperança e da misericórdia, nós Vos pedimos
TODOS: OUVI, SENHOR, A NOSSA ORAÇÃO!

P.: Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia infinita, não limiteis a Vossa indulgência à nossa capacidade de
perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em Vosso Filho a medida do Vosso perdão. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – HINÁRIO LITÚRGICO III – CNBB – Pág 207

1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor./ R.: O
HOMEM QUE TRABALHA/ FAZ A TERRA PRODUZIR. O TRABALHO MULTIPLICA OS DONS QUE NÓS VAMOS
REPARTIR./ 2. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com
amor./ 3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa
pequenez.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade
as oferendas dos Vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o que cada um trouxe em
Vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – MR (p. 478)
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum II: O mistério da salvação - MR (p. 429)
P.: 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, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza
humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da Cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando
dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. 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...
P.: 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!
P.: 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: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS, SENHOR,
A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
P.: 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!
P.: 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!

P.: 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 e seus bispos auxiliares e todos os ministros do Vosso povo.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: 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!
P.: 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!
P.: 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 –
R.: MEU PAI NÃO VAI PERDOAR, JAMAIS, MEU PAI NÃO PERDOA NÃO, SE A SEU IRMÃO VOCÊ NEGAR O
SEU SINCERO PERDÃO, /SE O CORAÇÃO VOCÊ VAI FECHAR E NÃO PERDOA O IRMÃO. (BIS) / 1. Bendiz,
minh’alma, o Senhor! Seu nome seja louvado! Minh’alma, louva o Senhor, por tudo que me tem dado! Curame as enfermidades e me perdoa os pecados. / 2. Tira-me da triste morte, me dá carinho e amor. Com sua
misericórdia do abismo ele me tirou, e, como se eu fosse águia, vem renovar meu vigor. / 3. Consegue fazer
justiça a todos os oprimidos. Guiou Moisés no deserto a Israel escolhido. Tem pena, tem compaixão e não
se sente ofendido. / 4. Distância da terra ao céu, medida do seu amor. Distância poente ao nascente, as
nossas faltas vai pôr. Qual pai que tem dó dos filhos, de nós tem pena o Senhor. / 5. Conhece nossa fraqueza,
que somos como poeira. A nossa vida é uma planta, uma pobre erva rasteira: o vento vem e a desfolha, já
não se sabe onde era. / 6. O amor de Deus aos que o temem se mostra em cada momento. Também, a sua
justiça protege eternamente a quem se apega à aliança e cumpre seus mandamentos. /7. Firmou no céu o
seu trono e ao mundo vai dominar. Seus anjos cantam sua glória e fazem o que ele mandar. Que a terra e
todos os homens comigo o venham louvar.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre
todo o nosso ser para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do Vosso sacramento.
Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. 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
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
CANTO OPCIONAL
R.: 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
profetas 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, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos
salva nós queremos conservar.
LEITURAS DA SEMANA
2ª-f: Exaltação da Santa Cruz, Festa. Nm 21, 4b-9 ou Fl 2, 6-11; Sl 77 (78); Jo 3, 13-17.
3ª-f: Nossa Senhora das Dores, Memória. Hb 5, 7-9; Sl 30 (31); Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35.
4ª-f. S. Cornélio Pp e S. Cipriano B Mts. Memória. 1 Cor 12, 31-13,13; Sl 32 (33); Lc 7, 31-35.
5ª-f: S. Roberto Belarmino BDr, MFac. 1 Cor 15, 1-11; Sl 117 (118); Lc 7, 36-50.
6ª-f: 1 Cor 15, 12-20; Sl 16 (17); Lc 8, 1-3.
Sáb. S. Januário BMt, MFac. 1 Cor 15, 35-37.42-49; Sl 55 (56); Lc 8, 4-15.

É com grande alegria, que a Arquidiocese de Brasília anuncia que a partir de agora, os fiéis de Brasília podem
acompanhar as notícias desta Igreja Particular através de um aplicativo no celular. Disponível gratuitamente para
Android e iOS, o aplicativo da Arquidiocese de Brasília pretende estreitar, ainda mais, os laços entre os leigos e a
comunidade religiosa.
Link para baixar
https://bit.ly/2FcxQ3k

