O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LV - Brasília, 18 de outubro de 2020 - Nº 53
VIGÉSIMO NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES E DA OBRA PONTIFÍCIA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Cor Litúrgica: verde
A.: Irmãos amados, louvemos a Deus, a quem tudo pertence, pela alegria do Evangelho, renovando nosso
compromisso de anunciá-Lo ao nosso próximo por meio da ação missionária da Igreja. Neste domingo,
celebramos o Dia Mundial das Missões. O tema da Campanha Missionária é: “A vida é missão” e o lema:
“Eis-me aqui, envia-me!”. Com o Papa Francisco, sejamos missionários da esperança e da alegria.
Iniciemos a nossa celebração, cantando.
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.:
Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo
e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente.
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 todo-poderoso 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) - Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre
ao vosso dispor, e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, à luz da Palavra de Deus, nós devemos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele realiza na
Igreja por meio do serviço generoso dos missionários. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 45, 1.4-6) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: “Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio,
dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. 4Por
causa de meu servo Jacó, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome: reservei-te, e não me reconheceste.
5
Eu sou o Senhor, não existe outro: fora de mim não há deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres,
6
para que todos saibam, do oriente ao ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não
há outro”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 95/96)
R.: Ó FAMÍLIA DAS NAÇÕES, DAI AO SENHOR PODER E GLÓRIA!/ 1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo
seus prodígios!/ 2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros
deuses, porque nada são os deuses dos pagãos; foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus./ 3. Ó família
das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu
nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios./ 4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira,
estremecei diante dele! Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” Pois os povos ele julga com justiça.
2ª LEITURA (1Ts 1, 1-5b) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
1
Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: a
vós, graça e paz! 2Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. 3Diante
de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza
da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 4Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número
dos escolhidos. 5bPorque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas
também mediante a força que é o Espírito Santo; e isso, com toda a abundância. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA./ Como astros no mundo vós
resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando da vida a Palavra, com fé proclamais, quais astros
luzentes no mundo brilhais!
10. EVANGELHO – (Mt 22,15-21) - 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, 15Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. 16Então
mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: “Mestre,
sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela

opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. 17Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou
não pagar imposto a César?” 18Jesus percebeu a maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me preparais
uma armadilha? 19Mostrai-me a moeda do imposto!” Levaram-lhe então a moeda. 20E Jesus disse: “De
quem é a figura e a inscrição desta moeda?”. 21Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes disse: “Dai
pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 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, elevemos a Deus o louvor que Ele merece e, com confiança
filial, apresentemos-lhe nossas súplicas, dizendo: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Vós que sois nosso Deus e Senhor, fortalecei a Vossa Igreja, para que, por meio de seus ministros,
ajude o seu povo a crescer na confiança nesse período de pandemia, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Iluminai os governantes das Nações, para que jamais lhes falte a consciência da missão de servir à
justiça e à paz, e não coloquem empecilhos no trabalho evangelizador da Igreja, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Acompanhai com a Vossa bondade todos os missionários que doam suas vidas, longe da família e da
pátria, para que não lhes faltem a esperança, a fidelidade e a ousadia no serviço profético das missões,
nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Renovai o amor de nossa comunidade, a fim de que participe generosamente da atividade missionária
da Igreja, não apenas no Mês Missionário, mas em todos os dias do ano, nós Vos pedimos.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!

(Preces Espontâneas):
P.: Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em Vós comece e termine tudo
aquilo que fizermos. 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.: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos com liberdade,
para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa
honra. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV – MR (p. 488).
P.: 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
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, nosso administrador diocesano José Aparecido, com 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 – (cf. Liturgia VII, canto n. 13)
R.: A CÉSAR DARÃO O QUE É DELE, SE A ELE É QUE ESTÃO A SERVIR! A DEUS O QUE É DELE OFEREÇAM, SE
QUEREM JUSTIÇA CUMPRIR! (BIS) / 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) Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa
participação na Eucaristia para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos.
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: S. João de Bréfeuf, Isaac Jogues Presbs. e Comps. Mts, MFac. São Paulo da Cruz Presb., MFac; Ef 2,
1-10; Sl 99 (100); Lc 12,13-21

3ª-f: Ef 2, 12-22; Sl 84(85); Lc 12,35-38
4ª-f: Ef 3, 2-12; Cânt.: Is 12, 2-3.4bcd. 5-6 (R/.cf. 3); Lc 12,39-48
5a-f: São João Paulo II, Pp, MFac. Ef 3, 14-21; Sl 32 (33); Lc 12,49-53
6a-f: S. João de Capistrano Presb, MFac. Ef 4, 1-6; Sl 23(24); Lc 12,54-59
Sáb: Sto. Antônio Maria Claret B, MFac.; Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 13, 1-9
Primeira Semana do Saltério
Vigésima Nona 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

