O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LV - Brasília, 20 de setembro de 2020- Nº 49
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO A
Cor Litúrgica: Verde

A.: Irmãos amados, Cristo nos convoca a trabalhar na Sua vinha e nos convida a colaborar no serviço do
Reino, anunciando sempre os sinais da misericórdia divina. Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – Arquidiocese de Goiânia, 18º domingo tempo comum C, p. 2-3
1. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios, foi Ele quem fez. Sua Mão e o seu Braço Santo a Vitória lhe
deram de vez./ R.: ENTÃO, OS POVOS VIRAM O DEUS QUE NOS SALVOU. POR ISSO, Ó TERRA INTEIRA,
CANTAI LOUVOR A DEUS./ 2. O Senhor revelou Seu auxilio, Sua Justiça aos povos mostrou. Recordou-se de
Sua Bondade, em favor de seu Povo Fiel./ 3.Celebrai ao Senhor com a harpa, com viola o saltério cantai, com
tambores, cornetas e flautas, aclamai o Senhor, Deus e Rei!/ 4. Batam palmas, o mar e os peixes, o universo
e o que ele contém. Que os rios alegres aclamem e as montanhas bendigam a Deus./ 5. Ante a face de Deus
alegrai-vos, Ele vem para nos governar, guiará com justiça os povos, as nações no direito e na paz.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: O
Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja
convosco! TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: 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. 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 Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo,
fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, por meio de Sua Palavra, revelada nas Sagradas Escrituras e celebrada na Liturgia, Jesus
nos revela a lógica do amor do Pai, que é gratuito e generoso. Ouçamos as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 55, 6-9) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
6Buscai o Senhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, enquanto ele está perto. 7Abandone o ímpio seu
caminho, e o homem injusto, suas maquinações; volte para o Senhor, que terá piedade dele, volte para
nosso Deus, que é generoso no perdão. 8Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos
caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. 9Estão meus caminhos tão acima dos vossos
caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra
do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 112/113) R.: O SENHOR ESTÁ PERTO DA PESSOA QUE O
INVOCA!/ 1. Todos os dias haverei de bendizer -vos, hei de louvar o vosso nome para
sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua
grandeza./ 2. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O
Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura./ 3. É justo o Senho r
em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente.
8. 2ª LEITURA (Fl 1, 20c - 24.27a) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 20cCristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. 21Pois, para
mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será
frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. 23Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o desejo de partir,
para estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – 24mas para vós é mais necessário que eu
continue minha vida neste mundo. 27aSó uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra
do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / Vinde abrir nosso coração, Senhor, ó
Senhor, abri nosso coração, e, então, do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor!
10. EVANGELHO – (Mt 20, 1-16a) - 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, Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 1“O Reino dos Céus é como a história do
patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. 2Combinou com os
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha. 3Às nove horas da manhã, o patrão
saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, 4e lhes disse: ‘Ide também vós para a minha
vinha! E eu vos pagarei o que for justo’. 5E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da
tarde, e fez a mesma coisa. 6Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na
praça, e lhes disse: ‘Por que estais aí o dia inteiro desocupados?’ 7Eles responderam: ‘Porque ninguém nos
contratou’. O patrão lhes disse: ‘Ide vós também para a minha vinha’. 8Quando chegou a tarde, o patrão
disse ao administrador: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos
até os primeiros!’ 9Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda

de prata. 10Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém,
cada um deles também recebeu uma moeda de prata. 11Ao receberem o pagamento, começaram a
resmungar contra o patrão: 12‘Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que
suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro’. 13Então o patrão disse a um deles: ‘Amigo, eu não fui injusto
contigo. Não combinamos uma moeda de prata? 14Toma o que é teu e volta para casa! Eu quero dar a este
que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. 15Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero
com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom?’ 16aAssim, os últimos serão os
primeiros, e os primeiros serão os últimos”. 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, com a confiança de filhos e filhas, dirijamos a Deus Pai os nossos
pedidos. Digamos juntos: Nós Vos rogamos, Senhor, ouvi-nos!
TODOS: NÓS VOS ROGAMOS, SENHOR, OUVI-NOS!

1) Vós que estais sempre perto de todo aquele que Vos invoca, fortalecei a Vossa Igreja no testemunho da
paz, da caridade e da esperança, nós Vos rogamos.
TODOS: NÓS VOS ROGAMOS, SENHOR, OUVI-NOS!
2) Conscientizai os governantes de todas as nações da necessidade de promoverem a justiça e o bem
comum, especialmente defendendo a vida em todas as suas instâncias, nós Vos rogamos.
TODOS: NÓS VOS ROGAMOS, SENHOR, OUVI-NOS!
3) Volvei o Vosso olhar para as pessoas desempregadas e concedei-lhes a graça de conseguirem um
emprego, a fim de que possam sanar as necessidades de suas famílias com dignidade, nós Vos rogamos.
TODOS: NÓS VOS ROGAMOS, SENHOR, OUVI-NOS!
4) Animai os serviços pastorais de nossa Arquidiocese e ensinai-nos a trabalhar em nossas comunidades,
com empenho e humildade, a fim de que possamos colaborar na construção de um mundo mais fraterno,
nós Vos rogamos.
TODOS: NÓS VOS ROGAMOS, SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas)
P.: Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, escutai as súplicas que
Vos dirigimos neste dia. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – HINÁRIO LITÚRGICO III – CNBB – Pág 212
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.: Acolhei, ó Deus, nós Vos pedimos, as oferendas do Vosso povo,
para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I - MR (p. 469)
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VI: Cristo, penhor da Páscoa eterna - MR (p. 433)
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. Em vós vivemos, nos movemos e somos. E, ainda
peregrinos neste mundo, não só recebemos, todos os dias, as provas de vosso amor de Pai, mas também
possuímos, já agora, a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes
Jesus dentre os mortos, esperamos gozar, um dia, a plenitude da páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos
e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós Vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e
Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar.
TODOS: ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Nós as oferecemos pela Vossa Igreja santa e católica; concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo
e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo Vosso servo o Papa Francisco, por nosso
Administrador Apostólico José Aparecido e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
TODOS: CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
P.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis
a fidelidade e a dedicação em Vos servir. Eles Vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por
todos os seus, e elevam a Vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas
vidas e a salvação que esperam.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
P.: Em comunhão com toda a Igreja veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus
Cristo; e também São José, esposo de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e
João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e
Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e todos os Vossos Santos. Por seus méritos
e preces concedei-nos sem cessar a Vossa proteção.
TODOS: EM COMUNHÃO COM TODA A IGREJA AQUI ESTAMOS.

P.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos Vossos servos e de toda a Vossa família; dai-nos sempre a
Vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os Vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e
santificar estas oferendas, 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.: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão em Suas mãos, elevou os olhos a Vós, ó Pai, 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando, pois, a memória da paixão do Vosso Filho, da Sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa
ascensão aos céus, nós, Vossos servos, e também Vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens
que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós Vos suplicamos que ela seja levada à Vossa presença, para que, ao participarmos deste
altar, recebendo o Corpo e o Sangue de Vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles,
e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
P.: E a todos nós, pecadores, que confiamos na Vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos,
mas por Vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, Matias e Barnabé,
(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos
os Vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
P.: Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. 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 – HINÁRIO LITÚRGICO III – CNBB – Pág 213
R.: QUEM SÃO, QUEM SÃO, QUEM SERÃO, NO FIM, DO REINO TEU OS HERDEIROS?... SENHOR, JÁ NOS
ENSINASTE: “OS ÚLTIMOS SÃO PRIMEIROS!” E VICE-VERSA, OS DE FRENTE NO REINO SÃO DERRADEIROS!/
1. Bendiz, minh’alma, o Senhor! Seu nome seja louvado! Minh’alma, louva o Senhor, por tudo que me tem
dado! Cura-me 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.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com
o vosso sacramento para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. 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: S. Mateus Ap, festa. Ef 4, 1-7.11-13; Sl 18 (19A); Mt 9, 9-13
3ª-f: Pr 21, 1-6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,19-21
4ª-f: S. Pio de Pietrecina, memória. Pr 30,5-9; Sl 118 (119); Lc 9, 1-6
5ª-f: Ecl 1, 2-11; Sl 89 (90); Lc 9, 7-9
6ª-f: Ecl 3, 1-11; Sl 143 (144); Lc 9, 18-22
Sáb. Ss. Cosme e Damião Mts, MFac. Ecl 11, 9-12,8; Sl 89 (90); Lc 9, 43b-45

Primeira Semana do Saltério
Vigésima Quinta Semana do Tempo Comum

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

