O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LV- Brasília, 11 de outubro de 2020 - Nº 52
VIGÉSIMO OITAVO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
A.: Irmãos e irmãs: o Senhor deseja celebrar as bodas com cada um de nós e, por isso, Ele nos convida a
participar do banquete do Reino, expressando os sinais da Sua generosidade, evidenciando a gratuidade do
Seu amor. Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – (cf. Arquidiocese de Goiânia, 28º domingo do TC ano C, n. 1)
1. "Venham trabalhar na minha vinha", dilatar meu reino entre as nações. Convidar meu povo ao
banquete. Quero habitar nos corações./ R.: UNIDOS PELA FORÇA DA ORAÇÃO, UNGIDOS PELO ESPÍRITO
DA MISSÃO, VAMOS JUNTOS CONSTRUIR UMA IGREJA EM AÇÃO./ 2. "Venham trabalhar na minha vinha",
espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a Boa Nova, vivem como ovelhas sem pastor. / 3.
"Venham trabalhar na minha vinha", com fervor meu nome proclamar. Que ninguém se queixe ao fim do
dia: "Ninguém me chamou a trabalhar".
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: A
graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco! TODOS: BENDITO
SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - P.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também
nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai (pausa). P.: Cantemos: 1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas
vezes pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes, omissões... Por minha culpa, tão grande culpa.
SENHOR, PIEDADE! CRISTO, PIEDADE! TEM PIEDADE, Ó SENHOR! / 2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a
vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em Sua mão. Por Seu amor,
tão grande amor.
P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
TODOS: AMÉM.
4. HINO DE JOUVOR - 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, sempre nos preceda e acompanhe a Vossa graça para
que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos amados: a Palavra de Deus nos ensina a nos revestir com a veste da graça divina, para que
possamos participar do banquete do Reino. Ouçamos.
6. 1ª LEITURA (Is 25, 6-10) – Leitura do Livro do Profeta Isaías
6
O Senhor dos exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado
com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. 7Ele removerá, neste monte, a ponta
da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. 8O Senhor Deus
eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu
povo em toda a terra, o Senhor o disse. 9Naquele dia, se dirá: “Este é o nosso Deus, esperamos nele, até
que nos salvou; este é o Senhor, nele temos confiado: vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo”. 10E a
mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - 7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 22/23)
R.: NA CASA DO SENHOR HABITAREI, ETERNAMENTE! / 1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta
coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me
encaminha, e restaura as minhas forças./ 2. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais comigo com bastão e com
cajado; eles me dão a segurança!/ 3. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com
óleo vós ungis minha cabeça; o meu cálice transborda./ 4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por
toda a minha vida; e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
8. 2ª LEITURA (Fl 4, 12-14.19-20) – Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 12Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer
situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. 13Tudo posso naquele
que me dá força. 14No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. 19O meu Deus
proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. 20Ao nosso
Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!/ Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos
dê do saber o Espírito; conheçamos, assim, assim, a esperança à qual nos chamou, como herança!
10. EVANGELHO – Mt 22, 1-14 (Mais longo) - 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, 1Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo,
dizendo: 2 “O Reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. 3E
mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. 4O rei
mandou outros empregados, dizendo: ‘Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais
cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa!’ 5Mas os convidados não deram a menor
atenção: um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, 6outros agarraram os empregados,
bateram neles e os mataram. 7O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e
incendiar a cidade deles. 8Em seguida, o rei disse aos empregados: ‘A festa de casamento está pronta, mas
os convidados não foram dignos dela. 9Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a

festa todos os que encontrardes’. 10Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que
encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. 11Quando o rei entrou para ver os
convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa 12e perguntou-lhe: ‘Amigo,
como entraste aqui sem o traje de festa?’ Mas o homem nada respondeu. 13Então o rei disse aos que
serviam: ‘Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão! Ali haverá choro e ranger de
dentes’. 14Por que muitos são chamados, e poucos são escolhidos”. 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, o Senhor nos convidou ao banquete do Seu Reino. Peçamos
pelas necessidades da Igreja e do mundo inteiro, dizendo: Atendei, Senhor, ao nosso clamor!
TODOS: ATENDEI, SENHOR, AO NOSSO CLAMOR!
1) Fortalecei o Santo Padre, o Papa Francisco, para que ele possa, com sabedoria e humildade,
desempenhar fiel e corajosamente a sua tarefa de nos confirmar na fé e na Verdade, nós Vos pedimos.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, AO NOSSO CLAMOR!
2) Vós que prometestes enxugar as lágrimas do Vosso povo, socorrei, por meio da caridade dos cristãos,
os pobres, os doentes e os marginalizados de nossa sociedade, nós Vos pedimos.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, AO NOSSO CLAMOR!
3) Vós que sois a Luz que ilumina a nossa História, volvei o Vosso olhar para todos nós e fortalecei-nos
pela Eucaristia, ajudando-nos a enfrentar com fé e confiança esse período de pandemia., nós Vos
pedimos.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, AO NOSSO CLAMOR!
4) Escutai as preces de nossa comunidade em prol da obra missionária da Igreja e fazei-nos testemunhas
da Vossa compaixão no trabalho e no ambiente familiar, nós Vos pedimos.
TODOS: ATENDEI, SENHOR, AO NOSSO CLAMOR!
(Preces Espontâneas)
P.: Senhor, nosso Deus, que nos convidais a participar das Núpcias do Cordeiro, ouvi as nossas preces e
fortalecei-nos no exercício da nossa missão. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM!
LITURGIA EUCARÍSTICA

14. CANTO DE OFERTAS – (cf. Arquidiocese de Goiânia, 14º domingo tempo comum ano B, n. 5)
Bendito és Tu, ó Deus criador, revestes o mundo da mais fina flor; restauras o fraco que a Ti se confia e
junto aos irmãos, em paz o envias./ R.: Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE
RECEBE O LOUVOR! Ó DEUS DO UNIVERSO, ÉS PAI E SENHOR, POR TUA BONDADE RECEBE O LOUVOR!/
2. Bendito és Tu, ó Deus criador, por quem aprendeu o gesto de amor: Colher a fartura e ter a beleza de
ser a partilha dos frutos na mesa!/ 3. Bendito és Tu, ó Deus criador, fecundas a terra com vida e amor! A
quem aguardava um canto de festa, a mesa promete eterna seresta!
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos fiéis,
para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. - TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II - MR (p. 475) – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum IV – MR (p. 431) Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação dar-Vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana,
renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, glorioso, da
morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo, triunfante, ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E,
enquanto esperamos a plenitude de Vosso Reino, com os anjos e com todos os santos, nós Vos aclamamos,
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: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
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 administrador diocesano José Aparecido 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 – (cf. Liturgia VII, canto n. 13)

R.: UM REI FEZ UM GRANDE BANQUETE, O POVO JÁ FOI CONVIDADO. A MESA JÁ ESTÁ PREPARADA, JÁ
FOI O CORDEIRO IMOLADO. / 1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor. / 2. Eu,
agora, estarei, sempre, com ele, pois, me veio trazendo pela mão. / 3. Vosso plano de amor me vai
guiando, para chegar, finalmente, em vossa glória. / 4. Quem se afasta de vós, nada consegue, quem se
alegra sem vós, não é feliz. / 5. Vou cantar a bondade do Senhor pelas ruas e praças da cidade.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós Vos pedimos
humildemente que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da Vossa
vida. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2020
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é
missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda
parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado
permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! Amém!
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
2ª f: Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil - Est 5, 1b-2; 7, 2b-3; Sl 44 (45), 11-12a.
12b-13. 14-15a.; 15b-16(R/. 11 e 12a); Ap 12, 1. 5. 13a. 15-16ª; Jo 2, 1-11
3ª-f: Gl 5, 1-6; Sl 118 (119); Lc 11,37-41
4ª-f: S. Calixto I PpMt, Mfac. Gl 5, 18-25; Sl 1, 1.2.3.4.6 (R/. cf Jo 8,12); Lc 11, 42-46
5ª-f: Sta. Teresa de Jesus VgDra, mem; Ef 1, 1-10; Sl 97(98); Lc 11,47-54
6a-f: Sta Edviges Rlg, MFac; Sta Margarida Alacoque Vg, MFac. Ef 1, 11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7
Sáb: Sto Inácio de Antioquia BMt. Memória; Ef 1,15-23; Sl 8, 2-3a.4-5.6-7 (R/. cf.7); Lc 12,8-12
Quarta Semana do Saltério
Vigésima Oitava Semana do Tempo Comum

