
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 19º Domingo Comum 

Ano C – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                        Folheto Litúrgico N° 38  -  07/08/2016 
 

 

RITOS INICIAIS 
 

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

ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR:  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
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 
 

(CD Partes Fixas - Ordinário da Missa, Faixas 
09 a 14 - Paulus) 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Oremos: (pausa)  
Deus eterno e todo-poderoso, a quem ou-
samos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançar-
mos um dia a herança que prometestes. 
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 da Sabedoria 18,6-9 
6A noite da libertação fora predita a nossos 
pais, para que, sabendo a que juramento 
tinham dado crédito, se conservassem in-
trépidos. 7Ela foi esperada por teu po-
vo, como salvação para os justos e como 
perdição para os inimigos. 8Com efeito, 
aquilo com que puniste nossos adversá-
rios, serviu também para glorificar-nos, 
chamando-nos a ti. 9Os piedosos filhos dos 
bons ofereceram sacrifícios secretamente 
e, de comum acordo, fizeram este pacto 
divino: que os santos participariam solida-
riamente dos mesmos bens e dos mesmos 
perigos. Isto, enquanto entoavam anteci-
padamente os cânticos de seus pais. 

- Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  Sl 32 (33) 
 

R. Feliz o povo que o Senhor escolheu por 
sua herança! 
 

1Ó justos, alegrai-vos no Senhor!* / aos re-
tos fica bem glorificá-lo. / 12Feliz o povo cu-
jo Deus é o Senhor* / e a nação que esco-
lheu por sua herança!  R. 
 

18Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que 
o temem,* / e que confiam esperando em 
seu amor, / 19para da morte libertar as suas 
vidas* / e alimentá-los quando é tempo de 
penúria.  R. 
 

20No Senhor nós esperamos confiantes,* / 
porque ele é nosso auxílio e proteção! / 
22Sobre nós venha, Senhor, a vossa gra-
ça,* / da mesma forma que em vós nós es-
peramos! R. 
 

2ª LEITURA 
 

Leitura da Carta aos Hebreus 11,1-2.8-19 
Irmãos: 1A fé é um modo de já possuir o 
que ainda se espera, a convicção acerca 
de realidades que não se veem. 2Foi a fé 
que valeu aos antepassados um bom tes-
temunho. 8Foi pela fé que Abraão obede-
ceu à ordem de partir para uma terra que 
devia receber como herança, e partiu, sem 
saber para onde ia. 9Foi pela fé que ele re-
sidiu como estrangeiro na terra prometida, 
morando em tendas com Isaac e Jacó, os 
coerdeiros da mesma promessa. 10Pois es-
perava a cidade alicerçada que tem Deus 
mesmo por arquiteto e construtor. 11Foi pe-
la fé também que Sara, embora estéril e já 
de idade avançada, se tornou capaz de ter 
filhos, porque considerou fidedigno o autor 
da promessa. 12É por isso também que de 
um só homem, já marcado pela morte, 
nasceu a multidão 'comparável às estrelas 
do céu e inumerável como a areia das 
praias do mar'. 13Todos estes morreram na 
fé. Não receberam a realização da pro-
messa, mas a puderam ver e saudar de 
longe e se declararam estrangeiros e mi-
grantes nesta terra. 14Os que falam assim 
demonstram que estão buscando uma pá-
tria, 15e se se lembrassem daquela que 
deixaram, até teriam tempo de voltar para 
lá. 16Mas agora, eles desejam uma pátria 

melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, 
Deus não se envergonha deles ao ser 
chamado o seu Deus. Pois preparou mes-
mo uma cidade para eles. 17Foi pela fé que 
Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac; ele, 
o depositário da promessa, sacrificava o 
seu filho único, 18do qual havia sido dito: 'É 
em Isaac que uma descendência levará o 
teu nome'. 19Ele estava convencido de que 
Deus tem poder até de ressuscitar os mor-
tos, e assim recuperou o filho - o que é 
também um símbolo.   
- Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Lc 12,32-48) 
(CD Liturgia XI, melodia da Faixa 7 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
É preciso vigiar / e ficar de prontidão; / em que 
dia o Senhor / há de vir, não sabem, não! 
 

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, disse Jesus a seus discí-
pulos: 32'Não tenhais medo, pequenino re-
banho, pois foi do agrado do Pai dar a vós 
o reino.33Vendei vossos bens e dai esmola. 
Fazei bolsas que não se estraguem, um 
tesouro no céu que não se acabe; ali o la-
drão não chega nem a traça cor-
rói.34Porque onde está o vosso tesouro, aí 
estará também o vosso coração. 35Que 
vossos rins estejam cingidos e as lâmpa-
das acesas. 36Sede como homens que es-
tão esperando seu senhor voltar de uma 
festa de casamento, para lhe abrirem, ime-
diatamente, a porta, logo que ele chegar e 
bater. 37Felizes os empregados que o se-
nhor encontrar acordados quando chegar. 
Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai 
cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, pas-
sando, os servirá. 38E caso ele chegue à 
meia-noite ou às três da madrugada, feli-
zes serão, se assim os encontrar! 39Mas 
ficai certos: se o dono da casa soubesse a 
hora em que o ladrão iria chegar, não dei-
xaria que arrombasse a sua casa. 40Vós 
também ficai preparados! Porque o Filho 
do Homem vai chegar na hora em que me-
nos o esperardes'. 41Então Pedro disse: 



 

   

19º Domingo Comum Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Senhor, tua aliança leva em conta e não largues o teu povo 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 Sempre prontos estejam vocês, vigilantes, vigias atentos CD Liturgia XI, faixa nº 23 (exceto o refrão) - Paulus 

LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)  Dia 8, 2ªfeira : Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17,22-27; Dia 9, 3ªfeira: Ez 2,8-3,4; Sl 118; Mt 18,1- 5.10.12-14; Dia 10, 
4ªfeira, S. Lourenço: 2Cor 9,6-10; Sl 111; Jo 12,24-26; Dia 11, 5ªfeira: Ez 12,1-12; Sl 77; Mt 18,21 – 19,1; Dia 12, 6ªfeira: Ez 16,1-15.60.63; Cânt.: Is 12,2-6; Mt 
19,3-12; Dia 13, Sábado: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 19,13-15; Dia 14, 20º Domingo TC: Jr 38,4-6.8-10; Sl 39; Hb 12,1-4; Lc 12,49-53. 
 

 

'Senhor, tu contas esta parábola para nós 
ou para todos?' 42E o Senhor respondeu: 
'Quem é o administrador fiel e prudente 
que o senhor vai colocar à frente do pes-
soal de sua casa para dar comida a todos 
na hora certa? 43Feliz o empregado que o 
patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! 
44Em verdade eu vos digo: o senhor lhe 
confiará a administração de todos os seus 
bens. 45Porém, se aquele empregado pen-
sar: 'Meu patrão está demorando', e come-
çar a espancar os criados e as criadas, e a 
comer, a beber e a embriagar-se, 46o se-
nhor daquele empregado chegará num dia 
inesperado e numa hora imprevista, ele o 
partirá ao meio e o fará participar do desti-
no dos infiéis. 47Aquele empregado que, 
conhecendo a vontade do senhor, nada 
preparou, nem agiu conforme a sua vonta-
de será chicoteado muitas vezes. 48Porém, 
o empregado que não conhecia essa von-
tade e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A quem 
muito foi dado, muito será pedido; a quem 
muito foi confiado, muito mais será exigido! 
- Palavra da Salvação. 
 

AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

PROFISSÃO DE FÉ  
 

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

PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

(Convite e Conclusão do Presidente às Preces 
elaboradas pela Comunidade para a resposta:) 
 

AS: Dai-nos, Senhor, a vossa força!  
 

 

 

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, 
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: Ó Deus, acolhei com misericórdia os 
dons que concedestes à vossa Igreja e que 
ela agora vos oferece. Transformai-os, por 
vosso poder, em sacramento de salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
(Missal, página 495) 
 

PAI – NOSSO (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males... 
 

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... 
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... 
  

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) Ó Deus, o vosso sa-
cramento que acabamos de receber nos 
traga a salvação e nos confirme na vossa 
verdade. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS:  Amem! 
 

RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

BÊNÇÃO FINAL 
 

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

CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 18 de Agosto (Quinta-feira) às 19:30h 
no Salão Dom Ricardo – Escola da Miseri-
córdia com o tema Misericórdia na com-
preensão da Igreja – Santos Padres. 
 

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

SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Incentivar a peregrinação de fiéis e famí-
lias ou grupos à Catedral de São João Ba-
tista e/ou ao Santuário de N. S. do Perpé-

tuo Socorro em Barreiras-BA 
(Missas todos os dias às 7h).  
 
 

 
PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Servo de todas as horas 
Jesus prossegue o seu caminho para Jeru-
salém, onde oferecerá a sua vida para a 
salvação de todos. Aproveita para ensinar 
os seus discípulos a respeito dos bens ma-
teriais, prosseguindo a reflexão do evange-
lho do domingo passado sobre a distribui-
ção da herança dos pais. “Não tenhais me-
do pequeno rebanho, pois foi do agrado do 
Pai dar a vós o reino”.  
Os discípulos conhecem a pobreza materi-
al vivida por Jesus. Vivendo com Jesus de 
Nazaré, também os apóstolos compartilha-
vam desse despojamento. Os cristãos nem 
sempre estiveram entre os ricos da socie-
dade. Existe uma desproporção entre a 
própria força e os elementos enormes pre-
sentes no mundo. As comunidades no 
tempo de Lucas eram compostas por pes-
soas pobres de meios econômicos e cultu-
rais.   
Mas os cristãos não podem ter medo de 
nada. Eles sabem que o Senhor está pró-
ximo, que guia e orienta a Igreja. Deus é 
como um patrão que parte de sua casa e 
confia os seus bens aos servos. A verda-
deira riqueza dos servos é ter um patrão 
que se comporta assim: que lhe deixa to-
dos os seus bens. Deus não nutre descon-
fiança em relação aos homens e mulheres 
deste mundo. Não tem medo de deixar pa-
ra eles os seus bens. Exige, porém, que os 
servos fiquem acordados, distribuindo os 
bens do patrão para todos os que estão 
sob os seus cuidados. 
“Que vossos rins estejam cingidos e as 
vossas lâmpadas acesas”. Quem põe o 
cinturão está preparado para trabalhar ou 
para sair em viagem. Quem tira o cinturão 
está indo descansar e deixando o trabalho. 
Ter a lâmpada acesa é estar preparado 
para trabalhar durante a noite. 
Servo de todas as horas são os sacerdo-
tes, cuja vocação comemoramos no primei-
ro domingo do mês de agosto. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva  
Bispo Diocesano de Barreiras 


