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O POVO DE DEUS
FOLHETO LITÚRGICO DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano LII - Brasília, 29 de Janeiro de 2017 - Nº 10
QUARTO DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO A
COR LITÚRGICA: BRANCO
A.: Meus irmãos, o fiel cristão é chamado a viver integralmente a novidade do Reino: fazer-se humilde e
misericordioso para que possa viver a felicidade plena em união com Deus. Fiquemos de pé e iniciemos a
nossa celebração.
1. CANTO DE ENTRADA – R.: SÊ A ROCHA QUE ME ABRIGA, CASA FORTE QUE ME SALVA; PARA HONRA DO
TEU NOME ÉS O GUIA QUE ME AMPARA!/ 1. Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja
envergonhado. Já que és justo, me defende: sei que vou ser libertado. Vem ouvir minha voz, eu estou
angustiado./ 2. Sê pra mim uma rocha firme, Sê pra mim seguro abrigo, Sê pra mim a fortaleza. Me orienta e
eu vou contigo, eu te entrego o meu espírito desde agora, eu te bendigo./ 3. Confiando em tua face, quem é
justo segue adiante. Recebido em tu tenda, proteção terá constante. Sê bendito, meu Senhor, Sê bendito em
todo instante./ 4. Eu dizia na afiliação: "Deus não quer saber de mim". Vejo agora que me ouviu, quando eu
reclamei assim. Santos todos, amem, louvem o senhor, até o fim!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai, 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 dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também
nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos
necessitados da misericórdia do Pai (pausa). P.: Cantemos: 1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes
pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes, omissões... Por minha culpa, tão grande culpa.
SENHOR, PIEDADE! CRISTO, PIEDADE! TEM PIEDADE, Ó SENHOR! (bis) / 2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e
a vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por seu amor, tão
grande amor.
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) - Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração,
e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. TODOS: AMÉM.
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LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, a Palavra de Deus nos indica as condições fundamentais para que possamos ser bons discípulos de
Cristo, aprendizes de santidade. Ouçamos, com reverência, as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Sf 2, 3; 3, 12-13) – Leitura da Profecia de Sofonias.
3
Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos; praticai a justiça, procurai a
humildade; achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. 3,12E deixarei entre vós um punhado de
homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. 13Eles não cometerão
iniquidades nem falarão mentiras; não se encontrará em sua boca uma língua enganadora; serão
apascentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Do Salmo 145) R.: FELIZES OS POBRES EM ESPÍRITO, PORQUE DELES É O REINO
DOS CÉUS / 1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é
o Senhor quem liberta os cativos. / 2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído o
Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro./ 3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas
confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por
todos os séculos!
8. 2ª LEITURA (1Cor 1, 26-31) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
26
Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de
sabedoria humana nem muitos poderosos nem muitos nobres. 27Na verdade, Deus escolheu o que o mundo
considera como estúpido, para assim confundir os sábios; Deus escolheu o que o mundo considera como
fraco, para assim confundir o que é forte; 28Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e
desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado
importante, 29para que ninguém possa gloriar-se diante dele. 30É graças a ele que vós estais em Cristo Jesus, o
qual se tornou para nós, da parte de Deus: sabedoria, justiça, santificação e libertação, 31para que, como está
escrito, “quem se gloria, glorie-se no Senhor”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R.: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS) / 1. Meus discípulos, alegrai-vos,
exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis, um dia!
10. EVANGELHO (Mt 5, 1-12a) – P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: Naquele tempo: 1Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, 2e
Jesus começou a ensiná-los: 3“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
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Bem- aventurados os aflitos, porque serão consolados. 5Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a
terra. 6Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 7Bem-aventurados os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus. 9Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 10Bem-aventurados
os que são perseguidos por causa de justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 11Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim.
12a
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus”. 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, como membros do Corpo Místico de Cristo que nos chama a viver
as Bem-aventuranças, peçamos com confiança: Senhor, escutai a nossa prece!
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
1) Pela Santa Igreja de Deus, para que seja no mundo o sinal do amor gratuito de Cristo e fonte de esperança
para todas as pessoas, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
2) Pelos nossos governantes, para que trabalhem com integridade e aprendam a servir o nosso povo
colaborando para a construção do bem comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
3) Pelos cristãos, que em tantas partes do mundo são perseguidos por causa do Evangelho, para que,
sustentados pela força do Espírito Santo, continuem testemunhando a Palavra de Deus com coragem,
rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos nos desprender do orgulho, da avareza e do apego aos
prazeres mundanos, colocando sempre em Deus a nossa segurança, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas)
P.: Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do Vosso povo, e concedei-nos, em
abundância, o que Vos pedimos com fé. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – 1. Muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir, um sonho tão normal. Dissipei
meus bens e o coração também, no fim meu mundo era irreal! / R.: CONFIEI NO TEU AMOR E VOLTEI, SIM
AQUI É MEU LUGAR, EU GASTEI TEUS BENS, Ó PAI, E TE DOU ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS./ 2. Mil
amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir: meu pai não
trata um servo assim! / 3. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço o mal que eu fiz. Festa,
roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz!
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15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso
altar; acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo, nosso
Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II – Prefácio dos Domingos do Tempo Comum II - 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 TodoPoderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria.
Morrendo no lenho da Cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida
eterna. 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 bispos 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, 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 – R.: ÉS JESUS, O CORDEIRO DE DEUS QUE TE OFERTAS PRA SER IMOLADO. VEM
NOS DAR O ALIMENTO DA VIDA E TIRAR DESTE MUNDO O PECADO./ 1. Bendito o Deus de Israel que a seu
povo visitou e deu-nos libertação, enviando um Salvador, da casa do rei Davi, seu ungido servidor./ 2. Cumpriu
a voz dos profetas, desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrandose da aliança de Abraão e dos antigos./ 3. Fez a seu povo, a promessa de viver na liberdade, sem medos e sem
pavores dos que agem com maldade e sempre a ele servir, na justiça e santidade./ 4. Menino, serás profeta
do Altíssimo Senhor, pra ir à frente aplainando os caminhos do Senhor, anunciando o perdão a um povo
pecador./ 5. É Ele o Sol Oriente que nos veio visitar. Da morte da escuridão, vem a todos libertar. A nós seu
povo remido, para a paz faz caminhar./ 6. Ao nosso Pai demos glória e a Jesus, louvor, também. Louvor e
glória, igualmente ao Espírito que vem. Que nosso louvor se estenda hoje, agora e sempre. Amém.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) Renovados pelo sacramento da nossa redenção,
nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo,
nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
21. ORAÇÃO JUBILAR 300 ANOS DE BÊNÇÃOS:
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela imagem, há 300 anos aparecestes nas redes dos três
benditos pescadores no Rio Paraíba do Sul. Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis que para o
Pai não existem escravos, apenas filhos muito amados. Diante de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as
correntes da escravidão! Assim, daquelas redes, passastes para o coração e a vida de milhões de outros filhos
e filhas vossos. Para todos tende sido bênção: peixes em abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada,
corações reconciliados, vida cristã reassumida. Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado! Hoje, em
vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos acolhemos como mãe, e de vossas mãos recebemos o
fruto de vossa missão entre nós: o vosso Filho Jesus, nosso Salvador. Recordai-nos o poder, a força das mãos
postas em prece! Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e felicidade! Fazei de nós vossos filhos e
filhas, irmãos e irmãs de nosso irmão Primogênito, Jesus Cristo. Amém!
RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL

6

LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20
Ter.: S. João Bosco, Presb.. Memória. Hb 12,1-4; Sl 21(22); Mc 5,21-43
Qua.: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-6
Qui.: Apresentação do Senhor, festa. Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23(24). 10b); Lc 2,22-40 mais breve: 2,22-32
Sex.: S. Braz BMt. MFac; Sto Oscar B MFac. Hb 13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-29
Sab.: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34
Quarto Domingo do Tempo Comum
Quarta Semana do Saltério

