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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano L - Brasília, 18 de outubro de 2015 - Nº 53
VIGÉSIMO NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES E DA OBRA PONTIFÍCIA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA.
Cor Litúrgica: Verde
Animador: Irmãos amados, celebramos hoje o Dia Mundial de Orações pelas Missões e pela Infância
Missionária. Nesta Liturgia, nós somos convidados a renovar a nossa fé em Cristo e a reafirmar os bons
propósitos de colaborarmos na evangelização dos povos, a fim de que o Evangelho chegue até os confins da
terra. Fiquemos de pé e iniciemos, com alegria, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: O SENHOR NECESSITOU DE BRAÇOS, PARA AJUDAR A CEIFAR A MESSE,
E EU OUVI SEUS APELOS DE AMOR, ENTÃO RESPONDI: AQUI ESTOU! AQUI ESTOU! / 1. Eu vim para dizer que
eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. / 2. Eu vim para dizer que eu quero te
ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar. / 3. Eu vim para dizer que eu vou profetizar, eu quero ouvir a
tua voz e propagar. / 4. Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar, e com meus irmãos um mundo novo
edificar.
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 início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. P.: Senhor, que viestes ao mundo para nos
salvar, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Cristo, que continuamente nos
visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. TODOS. CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.:
Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, 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.
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LITURGIA DA PALAVRA
Anim.: Meus irmãos, o espírito de serviço é fundamental para um válido e coerente anúncio do Evangelho de
Jesus. Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 53, 10-11) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
10
O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência
duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. 11Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma
ciência perfeita. Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 32/33) REFR.: SOBRE NÓS VENHA, SENHOR,/ A VOSSA GRAÇA/ POIS,
EM VÓS NÓS ESPERAMOS! / 1. Pois reta é a palavra do Senhor/ e tudo o que ele faz merece fé./ Deus ama o
direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça./ 2. Mas o Senhor pousa o seu olhar sobre os que o
temem/ e que confiam, esperando em seu amor,/ para da morte libertar as suas vidas/ e alimentá-los,
quando é tempo de penúria./ 3. No Senhor nós esperamos confiantes/ porque ele é nosso auxílio e proteção!/
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,/ da mesma forma que em vós nós esperamos!
8. 2ª LEITURA (Hb 4, 14-16) – Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 14Temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso,
permaneçamos firmes na fé que professamos. 15Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se
compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
16
Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e
alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / 1. Jesus Cristo veio
servir,/ Cristo veio dar sua vida./Jesus Cristo veio salvar,/ viva Cristo, Cristo viva!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 10, 35-45) – mais longo - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS:
ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. TODOS: GLÓRIA
A VÓS, SENHOR!
P.: Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que
faças por nós o que vamos pedir”. 36Ele perguntou: “O que quereis que eu vos faça?” 37Eles responderam:
“Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória!” 38Jesus então lhes
disse: “Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados
com o batismo com que vou ser batizado?” 39Eles responderam: “Podemos”. E ele lhes disse: “Vós bebereis o
cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. 40Mas não
depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi
reservado”. 41Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. 42Jesus chamou
os doze e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. 43Mas, entre vós,
não deve ser assim: quem quiser ser grande, seja vosso servo; 44e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo
de todos. 45Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate
para muitos”. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
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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: Caríssimos irmãos, com o desejo de servir a Deus e ao próximo, elevemos nossas
preces ao Pai, cheios de confiança, e digamos: Ouvi-nos, Senhor!
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue nos ensinando a servir a Deus e à Igreja por meio
do testemunho da fé e pela vivência da caridade, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
2) Pelo nosso Cardeal Dom José Freire Falcão, que no próximo dia 23 comemora o seu aniversário natalício,
para que possa continuar testemunhando, com sabedoria e humildade, um autêntico serviço ao povo de
Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
3) Pelos governantes de todas as Nações, para que jamais lhes falte a consciência da missão de servir ao bem
comum, à justiça e à paz, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos ser missionários de Cristo nos mais diversos ambientes,
por meio da defesa da fé e pelo anúncio da Verdade, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
(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 – 1. Muitos grãos de trigo / se tornaram pão; / hoje são teu corpo, / ceia e
comunhão. / Muitos grãos de trigo / se tornaram pão./ REFR.: TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO /
PARA MUDÁ-LA EM FRUTO E MISSÃO. / TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO / PARA MUDÁ-LA EM
MISSÃO. / 2. Muitos cachos de uva / se tornaram vinho; / hoje são teu sangue, / força no caminho. / Muitos
cachos de uva / se tornaram vinho. / 3. Muitas são as vidas / feitas vocação, / hoje oferecidas / em
consagração. / Muitas são as vidas / feitas vocação.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
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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 II – MR (p. 478) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III: A salvação dos
homens, pelo homem - MR (p. 430) - 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. Nós reconhecemos ser
digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade. E servir-vos de nossa
condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. 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.: 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: TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE, ANUNCIAMOS, SENHOR, A
VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
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 bispo Sergio, seus auxiliares 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!
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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 – REFR.: FELIZ O HOMEM QUE AMA O SENHOR E SEGUE SEUS MANDAMENTOS.
O SEU CORAÇÃO É REPLETO DE AMOR, DEUS MESMO É O SEU ALIMENTO. /1- Feliz o que anda na lei do
Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou: terá recompensa no Reino do céu porque muito amou. / 2Feliz quem se alegra em ouvir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou: verá maravilhas de Deus, o
Senhor, porque muito amou. / 3- Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão:
será acolhido nos braços do Pai porque muito amou. 4. Feliz quem dá graças de bom coração e estende sua
mão ao sem-voz e sem-vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amou.
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.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ss. João de Brébeuf, Isaac Jogues Presbs. e Comps. Mts., MFac. S. Paulo da Cruz Presb., MFac. Rm 4, 20-25; Cânt.: Lc 1, 69-70. 7172. 73-75 (R/. cf. 68); Lc 12, 13-21.
Ter.: Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Sl 39 (40), 7-8a. 8b-9. 10. 17 (R/. cf. 8a e 9a); Lc 12, 35-38
Qua.: Rm 6, 12-18; Sl 123 (124), 1-3. 4-6. 7-8 (R/. 8a); Lc 12, 39-48
Qui.: Rm 6, 19-23; Sl 1, 1-2. 3. 4 e 6 (R/ Sl 39 [40], 5a); Lc 12, 49-53
Sex.: S. João de Capristano Presb. MFac. Rm 7, 18-25ª; Sl 118 (119), 66. 68. 76. 77. 93. 94 (R/. 68b); Lc 12, 54-59
Sáb.: Sto Antônio Maria Claret B, MFac. Rm 8, 1-11; Sl 23 (24), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6); Lc 13, 1-9
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