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TRIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE
Cor Litúrgica: verde
A.: Irmãos, quando somos alcançados pelo amor de Cristo, nós adquirimos a consciência de que o amor
não subsiste com a indiferença e, por isso, quem ama escolhe a Verdade e o Bem, realizando gestos de
acolhimento e de perdão, derrubando muros e edificando pontes. Nesta celebração, rezemos de modo
especial por todas as ações missionárias desenvolvidas em nossa Arquidiocese. Iniciemos a Santa Missa.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – (cf. Arquidiocese de Goiânia, 32º domingo do tempo comum C, n. 1)
1. A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo, rezar, louvar, / e a boanova ao mundo anunciar. É Tua Igreja, Senhor, que canta com alegria. Esta que busca o amor vivenciar
todo dia. Que vai levar salvação, esta é a nossa missão./ 2. Nós que fazemos parte desta Igreja, que
missionária é por natureza, Te damos graças por Teu esplendor./ Seremos eco do Teu grande amor./ 3.
Todos os povos serão Teus discípulos, e batizados com Teu Santo Espírito. Temos certeza de Tua
companhia nos dando força hoje e todo dia.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: O
Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco!
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. 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. 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) - Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a
esperança e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
A.: Meus irmãos, não podemos amar a Deus sem amarmos o nosso próximo, e não podemos amar o nosso
próximo sem amarmos a Deus. Atentamente, acolhamos a Palavra que nos ensina a amar.

6. 1ª LEITURA (Ex 22, 20-26) – Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: 20Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do
Egito. 21Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. 22Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o
seu clamor. 23Minha cólera, então, se inflamará e eu vos matarei à espada; vossas mulheres ficarão viúvas
e órfãos os vossos filhos. 24Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu
lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. 25Se tomares como penhor o manto do teu próximo,
deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. 26Pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele
tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 17/18)
R.: EU VOS AMO, Ó SENHOR, SOIS MINHA FORÇA E SALVAÇÃO!/ 1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha
força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e
poderosa salvação./ 2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção; em vós
espero! Invocarei o meu Senhor: a ele a glória e dos meus perseguidores serei salvo!/ 3. Viva o Senhor!
Bendito seja o meu rochedo! E louvado seja Deus, meu Salvador! Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e
mostrais misericórdia ao vosso Ungido.
8. 2ª LEITURA (1Ts 1, 5c-10) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Irmãos: 5cSabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. 6E vós vos tornastes imitadores
nossos e do Senhor, acolhendo a Palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações.
7
Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. 8Com efeito, a partir de vós, a
Palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se
por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, 9pois as pessoas mesmas contam como vós nos
acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro,
10
esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos: Jesus, que nos livra do castigo
que está por vir. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA./ Se alguém me ama, guardará minha
Palavra, e o meu Pai o amará e a Ele nós viremos.
10. EVANGELHO – (Mt 22, 34-40) - 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, 34Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se
reuniram em grupo, 35e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 36“Mestre, qual é o maior
mandamento da Lei?” 37Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua

alma, e de todo o teu entendimento!’ 38Esse é o maior e o primeiro mandamento. 39O segundo é
semelhante a esse: ‘Amarás ao teu próximo como a ti mesmo’. 40Toda a Lei e os profetas dependem desses
dois mandamentos”. 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, roguemos ao Pai, que nos deu por meio de Cristo o
mandamento supremo do Amor, e digamos confiantes: Senhor, atendei a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
1) Vós que sois o nosso escudo e proteção, firmai na fé a Vossa Igreja, para que continue anunciando,
com firmeza e coragem, o Mandamento do amor que Vosso Filho nos legou, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
2) Volvei o Vosso olhar amoroso para os governantes de todas as Nações, a fim de que saibam dar ao
mundo um sólido testemunho de caridade, efetivando iniciativas em prol da paz, da justiça e do
diálogo entre os povos, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
3) Amparai os pobres, os doentes e todas as pessoas aflitas, sobretudo nesse período de pandemia, para
que também a elas seja anunciada a Vossa Palavra salvadora por meio da caridade dos cristãos, nós
Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!
4) Fortalecei os jovens do nosso país, neste Dia Nacional da Juventude, para que se sintam
comprometidos com a obra missionária da Igreja e sejam, cada vez mais, construtores de um mundo
novo, nós Vos rogamos.
TODOS: SENHOR, ATENDEI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas):
P.: Suba até Vós, Deus de bondade, o clamor da Igreja suplicante e fazei que Vosso povo, libertado da
cegueira de seus pecados, Vos sirva com amor e nunca lhe falte a Vossa luz. Por Cristo, Nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – (cf. Arquidiocese de Goiânia, 32º domingo tempo comum C, n.6)

Apresentamos, Senhor, estes dons. Bendito sejas, pra sempre, Senhor./ 1. Bendito, sejas, Senhor, por este
pão que nos deste, fruto do trabalho, será pão da nossa vida./ 2. Bendito sejas, Senhor, por este vinho tão
puro, fruto da videira será nossa salvação./ 3. Bendito sejas, Senhor, por tudo quanto nos deste, nós te
agradecemos pelos dons que recebemos.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos diante
de vós, e seja para vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I – MR (p.469)
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.: 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 diocesano José Aparecido, seus auxiliares 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 – (cf. Liturgia VII, canto n. 13)
R.: TEU DEUS E SENHOR AMARÁS, DE TODO ESSE TEU CORAÇÃO, COM TUDO O QUE É TUA VIDA, COM
TODA TUA COMPREENSÃO!/ 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, que os vossos sacramentos
produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora
celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
22. 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!

23. 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: Ef 4, 32-5,8; Sl Sl 1, 1-2.3.4 e 6 (R/. cf Ef 5,1); Lc 13,10-17
3ª-f: Ef 5, 21-33; Sl 127(128); Lc 13,18-21
4ª-f: Ss. Simão e Judas Tadeu, Aps, festa. Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19
5ª-f: Ef 6, 10-20; Sl 143 (144); Lc 13, 31-35
6ª-f: Fl 1,1-11; Sl 143(144); Lc 14,1-6
Sáb.: Fl 1, 18b-26; Sl 41(42); Lc 14,1.7-11
Segunda Semana do Saltério
Trigésima Semana do Tempo Comum

