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RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

CANTO: (Sugestão no rodapé da página 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor que encaminha os nossos cora-
ções para o amor de Deus e a constância de 
Cristo, esteja convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL   
 

(O Presidente conduz o Rito conforme uma das 
fórmulas do Missal Romano, cantado ou falado) 
 

GLÓRIA 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele 
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. 
1) Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 2) Vós que estais 
à direita do Pai, tende piedade de nós. 1) 
Só vós sois o Santo.  Só vós o Senhor. 2) 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. 1) Com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
AS: Amém! 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Oremos: (pausa)  
Manifestais, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que 
vos imploram e se gloriam de vos ter como 
criador e guia, restaurando para eles a 
vossa criação e conservando-a renovada. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo. 
AS:  Amem! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 

1ª LEITURA 
 

Leitura do Livro do Eclesiastes 1,2; 2,21-
23 - 2'Vaidade das vaidades, diz o Eclesias-
tes, vaidade das vaidades! Tudo é vaida-
de.' 2,21Por exemplo: um homem que traba-
lhou com inteligência, competência e su-
cesso, vê-se obrigado a deixar tudo em he-
rança a outro que em nada colaborou. 
Também isso é vaidade e grande desgra-
ça. 22De fato, que resta ao homem de todos 
os trabalhos e preocupações que o des-
gastam debaixo do sol? 23Toda a sua vida 
é sofrimento, sua ocupação, um tormento. 
Nem mesmo de noite repousa o seu cora-
ção. Também isso é vaidade. 
- Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  Sl 89(90) 
 

R. Vós fostes ó Senhor, um refúgio para 
nós. 
 

3Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,* 
quando dizeis: 'Voltai ao pó, filhos de 
Adão!' 4Pois mil anos para vós são como 
ontem,* qual vigília de uma noite que pas-
sou. R. 
 

5Eles passam como o sono da manhã,* 
6são iguais à erva verde pelos campos: De 
manhã ela floresce vicejante,* mas à tarde 
é cortada e logo seca. R. 
 

12Ensinai-nos a contar os nossos dias,* e 
dai ao nosso coração sabedoria! 13Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis? Tende 
piedade e compaixão de vossos servos! R. 
 

14Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e 
exultaremos de alegria todo o dia! 17Que a 
bondade do Senhor e nosso Deus repouse 
sobre nós e nos conduza!* Tornai fecundo, 
ó Senhor, nosso trabalho. R. 
 

2ª LEITURA 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Colos-
senses 3,1-5.9-11 - Irmãos: 1Se ressusci-
tastes com Cristo, esforçai-vos por alcan-
çar as coisas do alto, onde está Cristo, 
sentado à direita de Deus; 2aspirai às coi-
sas celestes e não às coisas terrestres. 
3Pois vós morrestes, e a vossa vida está 
escondida, com Cristo, em Deus. 4Quando 
Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, 
então vós aparecereis também com ele, 

revestidos de glória. 5Portanto, fazei morrer 
o que em vós pertence à terra: imoralidade, 
impureza, paixão, maus desejos e a cobi-
ça, que é idolatria. 9Não mintais uns aos 
outros. Já vos despojastes do homem ve-
lho e da sua maneira de agir 10e vos reves-
tistes do homem novo, que se renova se-
gundo a imagem do seu Criador, em ordem 
ao conhecimento. 11Aí não se faz distinção 
entre grego e judeu, circunciso e incircun-
ciso, inculto, selvagem, escravo e livre, 
mas Cristo é tudo em todos. 
 - Palavra do Senhor. 
 

AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Lc 12,13-21) 
(CD Liturgia XI, melodia da Faixa 19 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
Bem aventurado quem é pobre diante de 
Deus, / dessa gente é o reino dos céus! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR: † Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo: 13Alguém, do meio da mul-
tidão, disse a Jesus: 'Mestre, dize ao meu 
irmão que reparta a herança comigo.' 
14Jesus respondeu: 'Homem, quem me en-
carregou de julgar ou de dividir vossos 
bens?' 15E disse-lhes: 'Atenção! Tomai cui-
dado contra todo tipo de ganância, porque, 
mesmo que alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste na abun-
dância de bens.' 16E contou-lhes uma pa-
rábola: 'A terra de um homem rico deu uma 
grande colheita. 17Ele pensava consigo 
mesmo: 'O que vou fazer? Não tenho onde 
guardar minha colheita'. 18Então resolveu: 
'Já sei o que fazer! Vou derrubar meus ce-
leiros e construir maiores; neles vou guar-
dar todo o meu trigo, junto com os meus 
bens. 19Então poderei dizer a mim mesmo: 
- Meu caro, tu tens uma boa reserva para 
muitos anos. Descansa, come, bebe, apro-
veita!' 20Mas Deus lhe disse: 'Louco! Ainda 
nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E 
para quem ficará o que tu acumulaste?' 
21Assim acontece com quem ajunta tesou-
ros para si mesmo, mas não é rico diante 
de Deus.'  - Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 



   

18º Domingo Comum Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Meu Deus, vem libertar-me, não demores, Senhor CD Liturgia VI, faixa nº 24 (exceto o refrão) – Paulus 

Preparação das Oferendas Alegre em prece, teu povo agradece teus dons, ó Senhor CD Liturgia XI, faixa nº 22 – Paulus 

Comunhão Um tesouro que não se desgasta CD Liturgia XI, faixa nº 23 (exceto o refrão) - Paulus 

LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana) Dia 1º, 2ªfeira: Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,13-21; dia 02, 3ªfeira: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); 
Mt 14,22-36; dia 03, 4ªfeira: Jr 31,1-7; Cânt.: Jr 31,10. 11-12ab. 13; Mt 15,21-28; dia 04, 5ªfeira: Jr 31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-23; dia 05, 6ªfeira: 
Na 2,1.3; 3,1-3.6.7; Cânt.: Dt 32,35cd-36ab. 39abcd. 41abcd; Mt 16,24-28; dia 06, sábado: Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96 (97); Lc 9,28b-36. 
 

 

PROFISSÃO DE FÉ  
 

T: Creio em Deus Pai todo-poderoso....  
 

PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a resposta 
abaixo:) 
 

PR: (Convite do Presidente) 
 

AS: Senhor, vinde em nosso auxílio!  
 

PR: (Conclusão do Presidente) 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

CANTO: (Sugestão no rodapé da página 2 ou 
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)  
 

PR: Orai, irmãos, para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para glória do seu nome, 
para no nosso bem e de toda a santa 
Igreja. 
 

PR: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas 
oferendas e, aceitando este sacrifício espi-
ritual, fazei de nós uma oferenda eterna 
para vós. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 
Jesus, caminho para o Pai. (Missal, página 
854) 
 

PAI – NOSSO (como de costume) 
PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
daí – lhe, segundo o vosso desejo, a paz e 
a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai 
e o Espírito Santo. 
AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
AS:  O amor de Cristo nos uniu! 
 

(Se for oportuno a saudação de paz:) 
PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-

vos em Cristo Jesus. (Ou outra fórmula) 
 

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós! (bis)  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz!  
 

PR: Felizes os convidados ... 
AS: Senhor, eu não sou digno...  
 

CANTO DE COMUNHÃO  
(Sugestão no rodapé da página 2) 
 

DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Oremos: (pausa) Acompanhai ó Deus, 
com proteção constante os que renovastes 
com o pão do céu e, como não cessais de 
alimentá-los, tornai-os dignos da salvação 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS:  Amem! 
 

RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 
BÊNÇÃO FINAL 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR:  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho † e Espírito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono: Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe!  (Ou outra fórmula) 
 

AS:  Graças a Deus! 
 

CANTO: (Sugestão: Missa Sertaneja I, fai-
xa 14 - Paulus ou consulte o Livro 
Cantando a Beleza da Vida Edição 2015)  
 

CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 04 de agosto (Quinta-feira) às 19:30h 
no Salão Dom Ricardo – Escola da Miseri-
córdia com o tema: Misericórdia – Conceito 
e compreensão bíblica 
 

Dia 05 de agosto (Sexta-feira) das 19:30h 
às 21:30h no Salão Dom Ricardo – Apre-
sentação da Exortação Apostólica Pós-
Sinodal do Papa Francisco “Amoris Laeti-
tia” Sobre o Amor na Família. - Visão Geral 
e os capítulos II, IV, V e IX. 
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 
 

SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Incentivar os fiéis a praticarem gestos 
concretos das obras de misericórdia corpo-
rais e espirituais. 
 
 
 

PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

“Tudo é vaidade!” 
Lucas narra mais um episódio no “difícil 
caminho de subida” de Jesus para Jerusa-
lém. Hoje, temos uma discussão sobre a 
repartição da herança dos pais.  
“Mestre, dize ao meu irmão que reparta a 
herança comigo. Jesus respondeu: ho-
mem, quem me encarregou de julgar ou 
dividir os vossos bens?” E disse-lhe: Aten-
ção tomai cuidado com a ganância, porque 
mesmo que alguém tenha muitas coisas, a 
vida de um homem não consiste na abun-
dância dos bens” (Lc 12,13-21).  
No contexto cultural do I século, a socieda-
de era teocrática e não existia uma clara 
distinção entre a lei religiosa e a lei civil. Os 
mestres da lei podiam ser chamados a re-
solver questões desse tipo. Não é estranho 
que a pergunta seja posta a Jesus.  
“Quem me encarregou de julgar ou dividir 
vossos bens?” – Jesus deveria conhecer a 
problemática bíblica da repartição dos bens 
familiares, mas ele prefere não entrar nes-
se campo. Ele prefere indicar aquelas coi-
sas que podem guiar a família a uma vida 
feliz e equilibrada, a uma pacificação inte-
rior! 
Cuidado. Os bens materiais não tornam a 
vida mais segura, não prolongam a sua du-
ração e não a tornam mais feliz e nem pro-
tegem das surpresas desagradáveis. São 
externos e não satisfazem aspirações que 
são interiores e profundas. A tranquilidade 
e a segurança não dependem das posses, 
mesmo se elas são abundantes. Quem se 
apoia nelas investe falsamente. 
 É aquele que não se dá conta que as coi-
sas visíveis são passageiras, que não du-
ram, que passam. Esperar tudo da força 
física, da juventude, dos bens e do poder é 
uma loucura! Jesus diz que a nossa vida 
não está nos bens, mas naquele que criou 
os bens para nós. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva  
Bispo Diocesano de Barreiras 


