O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LV - Brasília, 27 de setembro 2020- Nº 50
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde

A.: Irmãos, a Igreja, como guardiã da Palavra de Deus, nos convida diariamente a ler e a meditar as Sagradas
Escrituras, com a plena certeza de que os conhecimentos obtidos nos livros sagrados nos conduzem ao amor
sem reservas por nosso Redentor. Professando a importância da Bíblia Sagrada em nossas vidas, 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.: 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 - P.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós pecadores. (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. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós.
TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos
perdoa, 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 mostrais Vosso poder sobretudo no perdão e na
misericórdia, derramai sempre em nós a Vossa graça, para que, caminhando ao encontro das Vossas
promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, a Palavra de Deus nos convoca a uma conduta correta e autêntica, com plena fidelidade
aos compromissos assumidos. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Ez 18, 25-28) – Leitura da Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: 25Vós andais dizendo: “A conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: É
a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? 26Quando um justo se
desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. 27Quando um ímpio se
arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. 28Arrependendose de todos os seus pecados, com certeza viverá; não morrerá”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 24)
R.: RECORDAI, SENHOR MEU DEUS, VOSSA TERNURA E COMPAIXÃO!/ 1. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos
caminhos, e fazei-me conhecer a Vossa estrada! Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus
da minha salvação; em Vós espero, ó Senhor, todos os dias!/ 2. Recordai, Senhor meu Deus, Vossa ternura e
a Vossa compaixão que são eternas! Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem Vos lembreis de
minhas faltas e delitos! De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor!/
3. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça,
e aos pobres Ele ensina o seu caminho.
8. 2ª LEITURA (Fl 2, 1-11) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no
Espírito, se existe ternura e compaixão, 2tornai então completa a minha alegria: aspirai à mesma coisa,
unidos no mesmo amor; vivei em harmonia, procurando a unidade. 3Nada façais por competição ou
vanglória, mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, 4e não cuide somente do
que é seu, mas também do que é do outro 5Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus.
6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas esvaziou-se a
si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto
humano, 8humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e morte de cruz. 9Por isso, Deus o
exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo
joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 11e toda língua proclame: “Jesus Cristo é Senhor!” – para
a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!/ Minhas ovelhas escutam minha voz,
minha voz estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!
10. EVANGELHO – (Mt 21, 28-32) - 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 disse aos sacerdotes e anciãos do povo: 28“Que vos parece? Um homem tinha dois
filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O filho respondeu: ‘Não
quero’. Mas depois mudou de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este
respondeu: ‘Sim, senhor, eu vou’. Mas não foi. 31Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes
e os anciãos do povo responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que os
cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. 32Porque João veio até vós, num
caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas
creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele”. 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 Sua Palavra, Deus iluminou nossas consciências. Agora,
elevemos a Ele os nossos pedidos, dizendo juntos: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!

1) Vós que nos revelais os Vossos caminhos, iluminai a Vossa Igreja, a fim de que seja sempre um fecundo
sinal da Vossa generosidade e concedei a todos os povos o acesso ao Pão da Palavra e o serviço da
esperança, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!

2) Impulsionai os governantes de todos os povos na construção da paz e envolvei-os na defesa dos direitos
humanos, sobretudo dos marginalizados, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Renovai o entusiasmo e a esperança dos jovens, para que saibam utilizar as mídias sociais no anúncio da
Boa Nova da Salvação aos seus companheiros de juventude, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Vós que nos destes o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia, abençoai os nossos propósitos de renovação
espiritual e ensinai-nos a valorizar as Sagradas Escrituras e a Sagrada Comunhão em nossa comunidade,
nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!

(Preces Espontâneas)

P.: Senhor, ouvi, benigno, o Vosso povo e fazei-o atento à voz do Vosso Filho, que é Deus convosco, na
unidade do Espírito Santo.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – Arquidiocese de Goiânia, 27º domingo tempo comum C, p. 6
1. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo carinho, dom e fruto de tuas mãos, hoje é teu povo que te
louva em prosa e verso e agradecido entoa a ti esta oração./ R.: BENDITO SEJAS, Ó SENHOR, POR VOSSA
MESA, NO PÃO E VINHO, O TRABALHO, A VIDA, O CHÃO. A NOSSA OFERTA AGORA É BÊNÇÃO, COM
CERTEZA, NOSSA ALEGRIA SE TRANSFORMA EM LOUVAÇÃO./ 2. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas
graças! De ti nós temos a bondade, a doação nós te pedimos que teu Reino em nós se faça e assim possamos
construir um mundo irmão.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e
possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (pág. 483) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum VII: A salvação
pela obediência de Cristo - MR (p. 434)- P.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darvos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes
o mundo, que nos enviastes, como Redentor, Vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no
pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E Ele, na obediência até à morte,
restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos,
entoamos um cântico novo, para proclamar Vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz...
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o Vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as
coisas e não cessais de reunir o Vosso povo, para que Vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol,
um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
P.: Por isso, nós Vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que Vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Na noite em que ia ser entregue, 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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho, da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa
ressurreição e da Sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a Sua nova vinda, nós Vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Olhai com bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os Vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na Vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
P.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o Papa Francisco, o nosso Bispo, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo
o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Atendei às preces da Vossa família, que está aqui, na Vossa presença. Reuni em Vós, Pai de misericórdia,
todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
P.: Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na Vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória,
por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
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 LITÚRGICO III – P. 218
R.: NÃO BASTA CHAMAR: “SENHOR, SENHOR!”, PRA ENTRAR NA IGREJA DO AMOR. HÁ GENTE QUE JÁ DEU
QUEDAS E SABE QUE É PECADOR E ESTÁ MAIS PERTO DO REINO, DO QUE QUEM É JULGADOR./ 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, que a comunhão nesta Eucaristia
renove a nossa vida para que, participando da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando a sua morte,
sejamos herdeiros da sua glória. 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
LEITURAS DA SEMANA
2ª-f: S. Lourenço Ruiz e Comps. Mts., MFac. S. Venceslau Mt, MFac.; Jó 1, 6-22; Sl 16 (17); Lc 9, 46-50
3ª-f: S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael Arcanjos, festa. Dn 7, 9-10.13-14 ou Ap 12, 7-12a; Sl 137 (138); Jo 1, 4751
4ª-f: S. Jerônimo, PresbDr, memória; Jó 9, 1-12.14-16; Sl 87 (88); Lc 9, 57-62
5ª-f: Sta Teresinha do Menino Jesus VgDra, memória. Jó 19, 21-27; Sl 26 (27); Lc 10, 1-12
6ª-f: Santos Anjos da Guarda, memória. Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10
Sáb: Ss. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro Presbs. e Comps. Mts., memória. Jó 42, 1-3.5-6.12-16

(hebr. 1-3.5-6.12-17); Sl 118(119); Lc 10,17-24
Segunda Semana do Saltério
Vigésima Sexta 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

