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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano L - Brasília, 4 de outubro de 2015 - Nº 51
VIGÉSIMO SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
Cor Litúrgica: Verde
Animador: Cristo nos convida a participar da obra missionária da Igreja anunciando os valores do Reino na
família, no trabalho e na sociedade. Rezemos , de modo especial, pelo Sínodo dos Bispos, que se inicia hoje
em Roma com o tema: “A vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo”. Com a
alegria de sermos discípulos missionários do amor de Jesus, iniciemos 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.: 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. 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. 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) - Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso
imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando
o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
LITURGIA DA PALAVRA
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Anim.: Caros irmãos, por meio da escuta da Palavra de Deus, nós reforçamos a nossa fé e o nosso desejo de
levar o Cristo ao nosso próximo. Ouçamos com atenção o que Deus tem a nos dizer.
6. 1ª LEITURA (Gn 2, 18-24) – Leitura do Livro do Gênesis.
18
O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a
ele”.19Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a
Adão para ver como os chamaria; todo o ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. 20E Adão deu nome a
todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou
uma auxiliar semelhante a ele. 21Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este
adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. 22Depois, da costela tirada de Adão, o
Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. 23E Adão exclamou: “Desta vez, sim, é osso dos meus
ossos e carne da minha carne! Ela será chamada ‘mulher’ porque foi tirada do homem”. 24Por isso, o homem
deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 127/128) REFR.: O SENHOR TE ABENÇOE DE SIÃO,/ CADA DIA DE TUA
VIDA. / 1. Feliz és tu se temes o Senhor/ e trilhas seus caminhos!/ Do trabalho de tuas mãos hás de viver,/
serás feliz, tudo irá bem. / 2. A tua esposa é uma videira bem fecunda/ no coração da tua casa;/ os teus filhos
são rebentos de oliveira/ ao redor de tua mesa. / 3. Será, assim, abençoado todo homem/ que teme o
Senhor./ O Senhor te abençoe de Sião/ cada dia de tua vida. / 4. Para que vejas prosperar Jerusalém/ e os
filhos dos teus filhos./ Ó Senhor, que venha a paz a Israel,/ que venha a paz ao vosso povo.
8. 2ª LEITURA (Hb 2, 9-11) – Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 9Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter
sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. 10Convinha de fato que
aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse
o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. 11Pois tanto Jesus, o Santificador,
quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral; por esta razão, ele não se envergonha de os
chamar irmãos. Palavra do Senhor.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFR.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / 1. Se amarmos uns aos
outros,/ Deus em nós há de estar;/ e o seu amor em nós/ se aperfeiçoará!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mc 10, 2-16) – 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, 2Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era
permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. 3Jesus perguntou: “O que Moisés vos ordenou?” 4Os fariseus
responderam: “Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la”. 5Jesus então disse: “Foi por
causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. 6No entanto, desde o começo
da criação, Deus os fez homem e mulher. 7Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma
só carne. 8Assim, já não são dois, mas uma só carne. 9Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!” 10Em
casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. 11Jesus respondeu: “Quem se
divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. 12E se a mulher se divorciar
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de seu marido e casar com outro, cometerá adultério”. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as
tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: “Deixai vir a mim as
crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não
receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele”. Ele abraçava as crianças e as abençoava,
impondo-lhes as mãos. 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, rezemos ao Senhor, que nos dirige no Evangelho palavras exigentes, mas
cheias de amor, e peçamos-Lhe que nos converta o coração, dizendo, cheios de confiança: Ouvi-nos, Senhor!
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
1) Pela XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que está começando hoje no Vaticano, com o
tema “a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo”, para que ajude a despertar
na família cristã a consciência do dever da transmissão da fé como dimensão visível da própria identidade
cristã, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
2) Pelos filhos que sofrem as consequências de uma separação dos pais e por aqueles que estão distantes de
suas famílias, para que se abram à reconciliação, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
3) Pelos jovens que estão se preparando para o casamento, para que encontrem nas Palavras de Cristo um
forte apelo à fidelidade no amor, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
4) Pelos membros da Missão Igreja de Roraima, para que saibam promover e despertar a consciência
missionária das populações por eles assistidas, rezemos ao Senhor.
TODOS: OUVI-NOS, SENHOR!
(Preces Espontâneas)
P.: Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a todos aqueles por quem pedimos a força de viverem no amor e na
paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
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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...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes e,
pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo, nosso
Senhor. - TODOS: AMÉM.
17. ORACÃO EUCARÍSTICA PARA AS DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS VI B – Deus conduz sua Igreja pelo caminho
da salvação – MR (p. 848)
P.: Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai Santo, criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no
meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do
Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a
acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós,
com os Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, vós sois Santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por
seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
TODOS: O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
P.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
P.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 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, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até
que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa
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Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo
Corpo e Sangue comungamos.
TODOS: ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso Papa
Francisco e nosso Bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com todos os Bispos, presbíteros, diáconos e com todo
o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
TODOS: TORNAI VIVA NOSSA FÉ, NOSSA ESPERANÇA!
P.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja
fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
TODOS: CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
P.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo,
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 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) Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão
celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por
Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO PELO SÍNODO DOS BISPOS
Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, com confiança, nos voltamos
para vós. Sagrada Família de Nazaré, fazei com que nossas famílias sejam lugares de comunhão e cenáculos de
oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas Igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nas
famílias nunca haja violência, fechamento ou divisão, que os que foram feridos ou escandalizados sejam
consolados e curados. Sagrada Família de Nazaré, nós vos suplicamos que, por ocasião do Sínodo dos Bispos,
se reacenda em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, e da sua beleza no projeto de
Deus. Jesus, Maria e José, ouvi e atendei a nossa súplica.
Papa Francisco
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RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: S. Benedito, o Negro, Rlg, MFac. Jn 1, 1 – 2, 1.11; Cânt.: Jn 2, 2. 3. 4. 5. 8 (R/. 7c); Lc 10, 25-37
Ter.: S. Bruno Presb, MFac. Jn 3, 1-10; Sl 129 (130), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R/. 3); Lc 10, 38-42
Qua.: Nossa Senhora do Rosário, memória. At 1, 12-14; Cânt.: Lc 1, 46-478.48-49.50-51.52-53.54-55; Lc 1, 26-38
Qui.: Ml 3, 13-20ª; Sl 1, 1-2. 3. 4 e 6 (R/. Sl 39 [40], 5a); Lc 11, 5-13
Sex.: S. Dionísio B e Comps Mts., S. João Leonardi Presb., MFac. Jl 1,13-15; 2,1-2; Sl 9A(9),2-3.6.16.8-9 (R/. 9a); Lc 11,15-26
Sáb.: Jl 4, 12-21; Sl 96 (97), 1-2. 5-6. 11-12 (R/. 12a); Lc 11, 27-28
Terceira Semana do Saltério
Vigésimo Sétimo Domingo do Tempo Comum

