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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLVII - Brasília, 28 de outubro de 2012 - Nº 53
TRIGÉSIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
Cor Litúrgica: Verde
INTRODUÇÃO - Com.: Caros irmãos, Cristo é a luz da vida que resplandece em nossa escuridão para nos
erguer do abatimento e das fraquezas. Ele que é o Caminho, nos indica o caminho para retornar à comunhão
com o Pai: quem O segue não permanecerá nas trevas. Fiquemos de pé e iniciemos, com entusiasmo, a nossa
celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – 1. Como membro desta Igreja peregrina, / recebi de Jesus Cristo uma missão: / de
levar a Boa Nova a toda a gente, / a Verdade a Paz e o Perdão. / REFR.: ENVIA, ENVIA, SENHOR / OPERÁRIOS
PARA A MESSE / ESCUTA, ESCUTA ESTA PRECE, MULTIDÕES TE ESPERAM, SENHOR! / 2. Por caminhos tão
difíceis / muita gente vai andando / sem ter rumo e direção. / Não conhecem a verdade do Evangelho / que
liberta e dá força ao coração. / 3. A missão nos acompanha / dia a dia / na escola, no trabalho e no lar. /
Precisamos ser no mundo testemunhas / pra que Deus possa em nós / se revelar.
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.: A
vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo! TODOS: BENDITO SEJA DEUS,
QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios. (Pausa). Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. TODOS:
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, tende piedade
de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que
nos perdoa, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Deus de bondade e
misericórdia, 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.
5. ORAÇÃO DO DIA - CEL.: 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.
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LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Irmãos, a Palavra de Deus é uma força decisiva que transforma a história e traz a todos nós vida e
salvação. Atentamente, acolhamos a Palavra que será proclamada.
6. 1ª LEITURA (Jr 31,7-9) – Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
7
Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações; tocai, cantai e dizei: ‘Salva,
Senhor, teu povo, o resto de Israel’. 8Eis que eu os trarei do país do Norte e os reunirei desde as extremidades
da terra; entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes: são uma grande multidão os que
retornam. 9Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces; eu os conduzirei por torrentes d’água,
por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito”.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 125/126) REFR.: MARAVILHAS FEZ CONOSCO O SENHOR:/
EXULTEMOS DE ALEGRIA! / 1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,/ parecíamos sonhar./ Encheu-se
de sorriso nossa boca;/ nossos lábios, de canções. / 2. Entre os gentios se dizia:/ “Maravilhas fez com eles o
Senhor!”/ Sim, maravilhas fez conosco o Senhor:/ Exultemos de alegria! / 3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor,/
como torrentes no deserto./ Os que lançam as sementes entre lágrimas,/ ceifarão com alegria. / 4. Chorando
de tristeza sairão,/ espalhando suas sementes;/ cantando de alegria voltarão,/ carregando os seus feixes!
8. 2ª LEITURA (Hb 5,1-6) – Leitura da Carta aos Hebreus.
1
Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se
referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 2Sabe ter compaixão dos que estão na
ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. 3Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto
pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. 4Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi
chamado por Deus, como Aarão. 5Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser
sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: “Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei”. 6Como diz em outra
passagem: “Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / Jesus
Cristo , Salvador, destruiu o mal e a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis.
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 10, 46-52) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. TODOS: GLÓRIA A VÓS
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 46Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de
Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. 47Quando ouviu dizer que Jesus, o
Nazareno, estava passando, começou a gritar: “Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!” 48Muitos o
repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” 49Então
Jesus parou e disse: “Chamai-o”. Eles o chamaram e disseram: “Coragem, levante-te, Jesus te chama!” 50O
cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. 51Então Jesus lhe perguntou: “O que queres que eu te faça?”
O cego respondeu: “Mestre, que eu veja!” 52Jesus disse: “Vai, a tua fé te curou”. No mesmo instante, ele
recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
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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, Jesus, que deu vista a um cego, também dá nova luz às nossas
vidas. Iluminados pela Sua Palavra salvadora, supliquemos ao Pai: Senhor, ouvi a nossa prece!
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, para que o Senhor o conforte, o fortaleça e o sustente no exercício de
seu ministério Petrino, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
2) Por todos os cristãos que atuam na política, para que sejam promotores do bem comum e de medidas
concretas que favoreçam a superação das desigualdades sociais, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
3) Pelos jovens do nosso país, neste Dia Nacional da Juventude, para que encontrem no amor de Cristo a
força necessária para continuar evangelizando os companheiros de juventude com alegria e santidade,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos, neste Ano da Fé, professar a fé plenamente e com
renovada convicção e esperança, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!

(Preces Espontâneas)
CEL: 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
15. 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.

4

16. CEL.: Orai, irmãos e irmãs...
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - CEL.: 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.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (p. 483) - Prefácio dos Domingos do Tempo Comum IX – O dia do Senhor
– MR (pág. 436) - CEL.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizervos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo festivo, nos acolhestes em vossa
casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa Palavra e repartir o Pão consagrado recorda a Ressurreição do
Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então,
contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança,
unimo-nos aos anjos e todos os santos, 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!
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!
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CEL.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, 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 Bento, o nosso bispo Sergio, o bispo auxiliar Leonardo, 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.
19. RITO DA COMUNHÃO
20. CANTO DE COMUNHÃO – REFR.: DESEJAMOS, Ó MESTRE, ENXERGAR/ TUA LUZ QUE CLAREIA AS
ESTRADAS./ RECEBENDO NA CEIA TEU CORPO,/ TEMOS FORÇA PARA AS GRANDES JORNADAS. / 1. Louvai, ó
servos do Senhor, Iouvai,/ ao nome santo do Senhor cantai!/ Agora e para sempre é celebrado,/ desde o
nascer ao pôr do sol louvado./ 2. Acima das nações domina Deus,/ sua glória é maior que nos altos céus./
Ninguém igual a Deus, que das alturas/ se inclina, para olhar as criaturas. / 3. Do chão levanta o fraco
humilhado/ e tira da miséria o rejeitado./ Faz deles com os grandes uma família,/ da estéril, mãe feliz de
filhos. / 4. Louvado seja o Pai, Deus criador,/ louvado seja o Filho, redentor!/ Louvado seja o Espírito de
Amor:/ Três vezes santo, altíssimo Senhor!
21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - CEL.: 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.
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
CANTOS OPCIONAIS
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COMUNHÃO: 1. Todos somos evangelizadores / com a missão de anunciar / a mensagem de Cristo entre os
irmãos / e com gesto concreto transformar. / Mas dentre nós sairá alguém / que este apelo de Cristo escutou:
/ tu deixas tua família e tua terra. / Vá mais distante anunciar / o meu amor!/ REFR.: VAI EM NOME DE
CRISTO, / SENDO FIEL À TUA MISSÃO. / CONTINUAREMOS TODOS UNIDOS,/ ALIMENTADOS COM O MESMO
PÃO./ 2. Todos somos a família / do Senhor, / o povo eleito por Ele escolhido / e, em torno à sua mesa na
união, / com sua palavra e seu pão / temos vivido. / Mas muita gente não conhece / a Boa Nova que nos
transformou / em cidadãos do Reino que o Pai / para seus filhos desde sempre / preparou.

LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ef 4, 32-5,8; Sl 1, 1-2.3.4 e 6; Lc 13, 10-17
Ter.: Ef 5, 21-33; Sl 127 (128); Lc 13, 18-21
Qua.: Ef 6, 1-9; Sl 144(145); Lc 13, 22-30
Qui.: Ef 6, 10-20; Sl 143 (144); Lc 13,31-35
Sex.: Comemoração de todos os fieis defuntos; Leituras à escolha no Lecionário (vol. I, p.1050ss.) ou no Ritual de Exéquias
Sáb.: S. Martinho de Lima Rlg, MFac. Nossa Senhora no Sábado, MFac. Fl 1, 18b-26; Sl 41 (42); Lc 14, 1.7-11

Segunda Semana do Saltério
Trigésimo Domingo do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: Cânticos do Hinário Litúrgico da CNBB - CD Liturgia VI;VII e IX - Paulus; Cantos e Orações
Letras e cifras das músicas acessar: http://www.pastoraldamusica.com.br/

