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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LI - Brasília, 2 de outubro de 2016 - Nº 51
VIGÉSIMO SÉTIMO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO DA MISERICÓRDIA – ANO C
Cor litúrgica: Verde
A.: Meus irmãos, precisamos aprender, cada vez mais, a confiar em Deus e a entregar-nos em Suas mãos. De
um modo especial, neste mês das missões e do Santo Rosário, devemos professar que a Igreja é a comunidade
dos missionários que são enviados a evangelizar. Fiquemos de pé e iniciemos a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA - R.: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
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 -P.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (Pausa). Confessemos os nossos pecados:
TODOS: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. 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 – Glóriaa 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.
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LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos caríssimos, ter fé é saber aderir sem reservas à proposta e ao projeto de salvação que o Cristo nos
revelou. Atentos, meditemos as leituras que vamos ouvir.
6. 1ª LEITURA (Hab1, 2-3; 2,2-4) – Leitura da Profecia de Habacuc.
2
Senhor, até quando clamarei, sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti: “Violência!”, sem me
socorreres? 3Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência
estão à minha frente; reina a discussão, surge a discórdia. 2,2Respondeu-me o Senhor, dizendo: “Escreve esta
visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. 3A visão refere-se a um prazo
definido, mas tende para um desfecho, e não falhará; se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não
tardará. 4Quem não é correto, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS
A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 94/95) R.:NÃO FECHEIS O CORAÇÃ O, OUVI VOSSO DEUS!/ 1.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu
encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos!/ 2. Vinde,
adoremos e prostremo -nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porqu e ele é
nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz
com sua mão./ 3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em Meriba,
como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me pro vocaram,
apesar de terem visto as minhas obras”.
8. 2ª LEITURA (2Tm 1, 6-8.13-14) – Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: 6Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos.
7
Pois Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza, de amor e sobriedade. 8Não te envergonhes
do testemunho de Nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado
pelo poder de Deus. 13Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor
em Cristo Jesus. 14Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do
Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! / 1. A Palavra do Senhor permanece para
sempre; e esta é a Palavra que vos foi anunciada.
10. EVANGELHO – (Lc 17, 5-10) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: Naquele tempo, 5os apóstolos disseram ao Senhor: “Aumenta a nossa fé!” 6O Senhor respondeu: “Se vós
tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: ‘Arranca-te daqui e
planta-te no mar’, e ela vos obedeceria. 7Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida
dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: ‘Vem depressa para a mesa?’ 8Pelo contrário,
não vai dizer ao empregado: ‘Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois
disso tu poderás comer e beber?’ 9Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia
mandado? 10Assim também vós: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: ‘Somos servos inúteis;
fizemos o que devíamos fazer’”. 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 DOS FIÉIS –
P.: Irmãos e irmãs, com fé e confiança, elevemos ao Pai os nossos pedidos e imploremos com confiança,
dizendo: Aumentai, Senhor, a nossa fé!
TODOS: AUMENTAI, SENHOR, A NOSSA FÉ!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus o fortaleça no firme empenho pela paz em todo o
mundo, rezemos ao Senhor.
TODOS: AUMENTAI, SENHOR, A NOSSA FÉ!
2) Pelos nossos governantes, para que não esqueçam a dimensão de serviço para com o povo e estejam
abertos aos seus apelos, colaborando assim para a edificação do bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: AUMENTAI, SENHOR, A NOSSA FÉ!
3) Pelos membros da Missão Igreja de Roraima, para que, por meio dos serviços pastorais, possam ajudar as
comunidades por eles atendidas a acolherem o Evangelho com a alegria da fé, rezemos ao Senhor.
TODOS: AUMENTAI, SENHOR, A NOSSA FÉ!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos sempre mais discípulos missionários de Jesus por meio do
exercício das obras de misericórdia, rezemos ao Senhor.
TODOS: AUMENTAI, SENHOR, A NOSSA FÉ!
(Preces Espontâneas):
P.: Acolhei, ó Deus, os pedidos do Vosso povo e concedei-nos a perseverança na fé e nos bons costumes. Isto
Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS - 1. Cada vez que eu venho para lhe falar, na verdade eu venho para te escutar. Falame da vida, preciso te escutar! Fala-me a verdade que vai me libertar./ 2. Cada vez que eu venho para
oferecer, na verdade eu venho para receber. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar! Dá-me a água viva
que vai me saciar!
15.P.:Orai, irmãos e irmãs...
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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. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V – MR (p. 495) - P.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no
mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz
dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar (dizer):
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco
por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo e no Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
TODOS: MANDAI VOSSO ESPÍRITO SANTO!
P.: Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou 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, tomou 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". Tudo isto é mistério da fé!
TODOS: TODA VEZ QUE SE COME DESTE PÃO, TODA VEZ QUE SE BEBE DESTE VINHO, SE RECORDA A PAIXÃO
DE JESUS CRISTO E SE FICA ESPERANDO SUA VOLTA.
P.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo,
para sermos um só povo em seu amor.
TODOS: O ESPÍRITO NOS UNA NUM SÓ CORPO!
P.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança
de chegar junto a vós, na vossa paz.
TODOS: CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
P.: Dai ao santo padre, o papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Sergio, que é bispo desta Igreja,
muita luz para guiar o seu rebanho.
TODOS: CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
P.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
TODOS: ESPERAMOS ENTRAR NA VIDA ETERNA!
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P.: A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos preparastes.
TODOS: A TODOS DAI A LUZ QUE NÃO SE APAGA!
P.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o
vosso reino que também é nosso. 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 - 1. Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus
e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás,
irei também / 2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol e invadirá teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti que crês em mim e à tua luz verei a luz. / 3. Vem, e
eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a
vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. / 4. Vem, que a terra espera
quem possa e queira realizar, com amor, a construção de um mundo novomuito melhor! Sim, eu irei e
levareiteu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz!

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.
RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg: Bvs. André feSoveral, Ambrósio Francisco Ferro Presbs e Comps, Mts., memória. Gl 1,6-12 ;Sl
110(111),1-2. 7-8. 9 e 10c (R/. 5b); Lc 10,25-37
Ter: S.Francisco de Assis, Rlg, memória. Gl 1,13-24 ;Sl 138(139),1-3. 13-14ab. 14c-15 (R/. 24b) ; Lc 10,38-42
Qua: S. Benedito, o Negro, Rlg, MFac.Gl 2,1-2.7-14 ; Sl 116(117),1. 2 (R/. Mc 16, 15) ; Lc 11,1-4
Qui: S. Bruno Presb, MFac. Gl 3,1-5 ;Cânt.: Lc 1,69-70. 71-72. 73-75 (R/. cf. 68) ; Lc 11,5-13
Sex: Nossa Senhora do Rosário, memória. At 1,12-14 ;Cânt.: Lc 1,46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 (R/. 49 ou:
Bendita sejais, ó Virgem Maria; trouxestes no ventre a Palavra eterna!) ; Lc 1,26-38
Sáb: Gl 3,22-29 ;Sl 104(105),2-3. 4-5. 6-7 (R/. 8a) ; Lc 11,27-28
Terceira Semana do Saltério
Vigésima Sétima Semana do Tempo Comum

