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O POVO DE DEUS
FOLHA SEMANAL DA ARQUIDIOCESE DE BRASÍLIA
Ano XLIX - Brasília, 19 de outubro de 2015 - Nº 54
VIGÉSIMO NONO DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS DAS MISSÕES E DO SANTO ROSÁRIO
Cor Litúrgica: verde
INTRODUÇÃO – Com: Irmãos amados, anunciar o amor salvífico de Cristo é missão de todos nós. Neste
domingo, celebramos o Dia Mundial das Missões. O tema da Campanha Missionária é: “Missão para libertar”
e o lema: “Enviou-me a proclamar a libertação”. A coleta missionária feita hoje em todas as comunidades é
uma maneira de mostrar nossa generosidade e solidariedade para com as obras missionárias em todo o
mundo. Com o Papa Francisco, sejamos missionários da esperança e da alegria. Fiquemos de pé e iniciemos,
com entusiasmo, a nossa celebração.
RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – REFR.: EXULTE DE ALEGRIA QUEM BUSCA A DEUS, QUEM BUSCA A DEUS, QUEM
BUSCA A DEUS, SUA FACE É TUDO O QUE EU QUERIA! / 1. Que se abram teus ouvidos ao clamor dos meus
pedidos! Se dos erros vais lembrar, quem, Senhor, vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos te
respeitarão! / 2. No Senhor minh’alma espera, eu confio em sua palavra. O vigia espera o sol, eu espero o meu
Senhor. Seu amor, sua piedade nos libertam da maldade! / 3. Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos
confiemos! No Espírito cantemos, uns aos outros consolemos. Ao Deus vivo celebremos e um louvor,
contritos, demos!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - CEL.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. CEL.:
Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e
participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. TODOS:
BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3. ATO PENITENCIAL - CEL.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra”.
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. (pausa). CEL.:
Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR,
TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende
piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. CEL.: Senhor, que nos tornastes participantes do
vosso Corpo e do vosso Sangue, 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.: Caros irmãos à luz da Palavra de Deus, nós queremos professar a certeza de que a missão do cristão se
concretiza no amor a Deus e ao próximo. Ouçamos com fé as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Is 45, 1.4-6) – Leitura do Livro do Profeta Isaías.
1
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: “Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar
o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. 4Por causa de
meu servo Jacó, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome: reservei-te, e não me reconheceste. 5Eu sou o
Senhor, não existe outro: fora de mim não há deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, 6para que
todos saibam, do oriente ao ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro”.
Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - (DO SALMO 95/96)
REFR.: Ó FAMÍLIA DAS NAÇÕES, DAI AO SENHOR PODER E GLÓRIA! / 1. Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do
universo seus prodígios! / 2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os
outros deuses, porque nada são os deuses dos pagãos; foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. / 3. Ó
família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu
nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. / 4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei
diante dele! Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” Pois os povos ele julga com justiça.
2ª LEITURA (1Ts 1, 1-5b) – Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
1
Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: a vós,
graça e paz! 2Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. 3Diante de Deus,
nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 4Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos
escolhidos. 5bPorque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também
mediante a força que é o Espírito Santo; e isso, com toda a abundância. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A
DEUS.
9. CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – REFRÃO: ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS) / Como
astros no mundo vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a Palavra, com fé
proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis!
10. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO – (Mt 22,15-21) - CEL.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS. CEL.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS,
SENHOR!
CEL.: Naquele tempo, 15Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. 16Então
mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: “Mestre,
sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião
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dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. 17Dize-nos, pois, o que pensas: É lícito ou não pagar
imposto a César?” 18Jesus percebeu a maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma
armadilha? 19Mostrai-me a moeda do imposto!” Levaram-lhe então a moeda. 20E Jesus disse: “De quem é a
figura e a inscrição desta moeda?”. 21Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes disse: “Dai pois a César o
que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 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, elevemos a Deus o louvor que Ele merece e com confiança
filial apresentemos-lhe nossas súplicas, dizendo: Senhor, ouvi-nos!
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue despertando em nossos corações o interesse na
missão de anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus, com perseverança, ternura e eficácia, rezemos
ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
2) Pelos dirigentes de todas as nações, para que sejam servidores dos cidadãos e se preocupem
principalmente com os pobres e os excluídos, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
3) Por todos os missionários que deixaram tudo e partiram em missão, para que sintam nosso apoio e
solidariedade, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que a celebração do Dia Mundial das Missões nos impulsione em nosso
compromisso missionário de ir ao encontro das pessoas, das famílias e dos povos para lhes comunicar o
dom do encontro com Cristo, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI-NOS!
(Preces Espontâneas):
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
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14. CANTO DE OFERTAS – 1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de
graça e com amor. REFR.: O HOMEM QUE TRABALHA FAZ A TERRA PRODUZIR. O TRABALHO MULTIPLICA OS
DONS QUE NÓS VAMOS REPARTIR. / 2. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo vinho que nós
recebemos, foi de graça e com amor. / 3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que
jamais despreza nossa imensa pequenez.
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. 484) - 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: SALVADOR DO MUNDO, SALVAI-NOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
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!
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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 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, 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.: . A CÉSAR DARÃO O QUE É DELE, SE A ELE É QUE ESTÃO A SERVIR! A
DEUS O QUE É DELE OFEREÇAM, SE QUEREM JUSTIÇA CUMPRIR! (BIS) / 1. Eu me sinto feliz, perto de Deus,
em achar um abrigo no Senhor. / 2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, pois, me veio trazendo pela mão. / 3.
Vosso plano de amor me vai guiando, para chegar, finalmente, em vossa glória. / 4. Quem se afasta de vós,
nada consegue, quem se alegra sem vós, não é feliz. / 5. Vou cantar a bondade do Senhor pelas ruas e praças
da cidade.
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.
21. ORAÇÃO DA CAMPANHA MISSIONÁRIA – 2014
Pai de Bondade, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, enviado para dar vida plena a toda criatura. Dá-nos
teu Espírito para que, libertos do egoísmo e do medo, lutemos com coragem contra toda forma de escravidão.

6

Como Igreja missionária, renovamos nosso compromisso de anunciar o Evangelho em toda parte. E, com
intercessão de Maria, alcançar a libertação prometida. Amém.

RITOS FINAIS
22. BREVES AVISOS
23. BÊNÇÃO FINAL
LEITURAS DA SEMANA
Seg.: Ef 2, 1-10; Sl 99; Lc 12, 13-21.
Ter.: Ef 2, 12-22; Sl 84; Lc 12, 35-38.
Qua.: Ef 3, 2-12; Sl (Is 12, 2-6); Lc 12, 39-48.
Qui.: S. João de Capistrano. Presbítero. Mem.Facult. Ef 3, 14-21; Sl 32; Lc 12, 49-53.
Sex.: S. Antônio Maria Claret. Bispo. Mem.Facult. Ef 4, 1-6; Sl 23; Lc 12, 54-59.
Sáb.: Sant’Anna Galvão. Memória. Ef 4, 7-16; Sl 121; Lc 13, 1-9.
Primeira Semana do Saltério
Vigésima Nona Semana do Tempo Comum
CANTOS PARA ESTA CELEBRAÇÃO: CD Litúrgico VII- Ed. Paulus • Cantos e Orações - Ed. Vozes • Hinário Litúrgico 3 - CNBB

