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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVIII - Brasília, 20 de outubro de 2013 - Nº 53
VIGÉSIMO NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES E DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA
ANO DA FÉ
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO – Com.: Irmãos amados, por meio da oração, nós vivenciamos o amor e a misericórdia de Deus,
a Sua justiça e a Sua bondade. Neste Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, rezemos para que o
Senhor nos fortaleça a todos na consciência de que a missão de evangelizar é dever de cada cristão. De pé,
iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Um pouco além do presente, alegre, o futuro anuncia a fuga das sombras da
noite, a luz de um bem novo dia! / REFR.: VENHA TEU REINO, SENHOR! A FESTA DA VIDA RECRIA, A NOSSA
ESPERA E A DOR TRANSFORMA EM PLENA ALEGRIA! (BIS) AIÊ, EIÁ, AIÊ, AÊ, AÊ. / 2. Botão de esperança se
abre, prenúncio da flor que se faz promessa da tua esperança que a vida abundante nos traz. / 3. Saudade da
terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. /
4. Saudades de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência: de corpos e mãos que se encontram, sem
armas, sem morte e violência. / 5. Saudade de um mundo sem donos: ausência de fortes e fracos, derrota de
todos sistemas que criam palácios, barracos. / 6. Já temos preciosa semente, penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente, Tu vens e virás sem demora.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Senhor, que fostes enviado para
evangelizar os pobres, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que
fostes enviado para curar os corações atribulados, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO TENDE PIEDADE DE
NÓS. CEL.: Senhor, que fostes enviado para anunciar o ano de graça do Senhor, tende piedade de nós.
TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. 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.
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5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: 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
Com.: Meus irmãos, por ser amor e misericórdia, Deus está sempre atento às nossas preces e súplicas.
Ouçamos com atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Ex 17, 8-13) – Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 8Os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. 9Moisés disse a Josué: “Escolhe alguns homens
e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei, de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão”.
10
Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Aarão e Ur subiram ao topo
da colina. 11E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia; quando abaixava a mão, vencia
Amalec. 12Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo
dele para que se sentasse, e Aarão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos
não se fatigaram até ao pôr do sol, 13e Josué derrotou Amalec e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 120/121) - REFR.: DO SENHOR É QUE ME VEM O MEU SOCORRO, DO
SENHOR QUE FEZ O CÉU E FEZ A TERRA. / 1. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o
meu socorro? “Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra”! / 2. Ele não
deixa tropeçarem os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh! Não, ele não dorme, nem cochila
aquele que é o guarda de Israel! / 3. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua
direita. Não vai o sol durante o dia te ferir, nem a lua, através de toda a noite. / 4. O Senhor te guardará de
todo o mal, ele mesmo vai cuidar da tua vida! Deus te guarda na partida e na chegada, ele te guarda, desde
agora e para sempre.
8. 2ª LEITURA (2 Tm 3, 14-4,2) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: 14Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade; tu sabes de quem o
aprendeste. 15Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras: elas têm o poder de te comunicar a sabedoria
que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para
argumentar, para corrigir e para educar na justiça, 17a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado
para toda boa obra. 4,1Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em
virtude da sua manifestação gloriosa e do seu Reino, eu te peço com insistência: 2proclama a palavra, insiste
oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / A Palavra de Deus é
viva e eficaz em suas ações; penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações .
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Lc 18, 1-8) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 1Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar
sempre, e nunca desistir, dizendo: 2“Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava
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homem algum. 3Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz, pedindo: ‘Faze-me justiça
contra o meu adversário’! 4Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: ‘Eu não temo a Deus,
e não respeito homem algum. 5Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não
venha a agredir-me”! 6E o Senhor acrescentou: “Escutai o que diz este juiz injusto. 7E Deus, não fará justiça
aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? 8Eu vos digo que Deus lhes
fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a
terra”? 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 UNIVERSAL - CEL.: Irmãos e irmãs, Cristo vive eternamente para interceder por nós, e dá a
salvação àqueles que, por Seu intermédio, se aproximam de Deus. Digamos juntos: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, fortalecido pela oração do povo de Deus, desempenhe com
sabedoria o ministério Petrino, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Pelo nosso Cardeal José Freire Falcão, que no próximo dia 23 comemora seu aniversário natalício, para
que possa continuar testemunhando, com humildade e sabedoria, um autêntico serviço ao povo de Deus,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Pelos governantes de todas as Nações, para que façam dos seus mandatos uma missão e cumpram as suas
funções com verdadeiro espírito de serviço, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Pela nossa comunidade, para que se entregue à oração e à caridade, numa escuta mais frequente da
Palavra, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
5) Pelas visitas pastorais missionárias que estão acontecendo em nossas Paróquias, para que suscitem o
ardor missionário em todos os fiéis de nossa Arquidiocese, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas):

4

CEL: 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. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso
próprio lar. Nós somos missionários: eis a nossa vocação, Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. /
REFR.: NESTA MESA, Ó SENHOR, APRESENTAMOS PÃO E VINHO, DONS DA TERRA E DO TRABALHO. PELA
IGREJA MISSIONÁRIA VOS LOUVAMOS, VEDE A MESSE QUE PRECISA DE OPERÁRIOS./ 2. Há muitos
consagrados anunciando sem temer, e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas quem faz de sua vida um
sinal de comunhão também dá testemunho, nos convida à conversão.
15. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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 III – MR (P. 482)– Prefácio dos Domingos do Tempo Comum III – MR (p. 430) - 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...
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
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TODOS: ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO. VINDE,
SENHOR JESUS!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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 castíssimo 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!
CEL.: 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 Sergio, seus bispos auxiliares (Leonardo, Valdir e José Aparecido), com
os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
CEL.: 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!
CEL.: 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!
CEL.: 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 – REFR.: BENDITO SEJA DEUS, PAI DO SENHOR JESUS CRISTO, POR CRISTO NOS
BRINDOU TODAS AS BÊNÇÃOS DO ESPÍRITO. / 1. Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus
já nos tinha escolhido a fim de nos consagrar. De amor, oferta sem mancha; para a adoção destinou. Seus
filhos somos por Cristo, de sua graça o louvor. / 2. Pois, sobre nós esta graça, conforme havia traçado, Deus,
nosso Pai, derramou pelo seu Filho amado, que com seu sangue consegue pra nós a libertação, a remissão dos
pecados, graça sem comparação! / 3. Sim, derramou sobre nós graça abundante e saber, nos revelando o
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mistério, plano do seu bem-querer: de conduzir a história à plena realização, Cristo encabeça o universo,
terra e céus se unirão!
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: 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.: Rm 4, 20-25; Cânt.;Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R/ cf. 68) ; Lc 12, 13-21.
Ter.: Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Sl 39 (40); Lc 12, 35-38.
Qua.: S. João De Capistrano. Presbítero. Mem.Facult. Rm 6, 12-18; Sl 123 (124); Lc 12, 39-48.
Qui.: Sto Antônio Maria Claret B, MFac. Rm 6, 19; Sl 1, 1-2.3. 4 e 6 R/ Sl 39 [40], 5a); 32; Lc 12, 49-53.
Sex.: Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão; Rm 7, 18-25a; Sl 118 (119); Lc 12, 54-59.
Sáb.: Rm 8, 1-11; SL 23 (24); Lc 13, 1-9
Primeira Semana do Saltério
Vigésima Nona Semana do Tempo Comum
"Baixe os áudios e as partituras das músicas desse domingo no site: www.arquidiocesedebrasilia.com.br formação/áudios e
partituras”.

