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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 de nosso Senhor Jesus Cris-
to, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL 
(CD Partes Fixas Ordinário da Missa, Faixa 
1 - Paulus) 
 

1-  Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.  
AS:  Senhor, tende piedade de nós! 
 

2-  Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.  
AS:  Cristo, tende piedade de nós! 
 

3-  Senhor, que intercedeis por nós junto 
do Pai, tende piedade de nós. 
AS:  Senhor, tende piedade de nós! 
 

PR:  Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS:  Amem! 
 
GLÓRIA                                  (dois coros) 
 

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 Unigê-
nito. 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:  Ó Deus, preparastes para quem vos 
ama bens que nossos olhos não podem 
ver; acendei em nossos corações a chama 
da caridade para que, amando-vos em tu-
do e acima de tudo, corramos ao encontro 
das vossas promessas, que superam todo 
desejo. Por nosso Senhor... 
AS:  Amem! 
 
LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

1ª LEITURA - Jr 38,4-6.8-10 
 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
Naqueles dias: 4Disseram os príncipes ao 
rei: “Pedimos que seja morto este homem; 
ele anda com habilidade lançando o desâ-
nimo entre os combatentes que restaram 
na cidade e sobre todo o povo, dizendo 
semelhantes palavras; este homem, por-
tanto, não se propõe o bem-estar do povo, 
mas sim a desgraça.” 5Disse o rei Sedeci-
as: “Ele está em vossas mãos; o rei nada 
vos poderá negar.” 6Agarraram então Je-
remias e lançaram-no na cisterna de 
Melquias, filho do rei, que havia no pátio da 
guarda, fazendo-o descer por meio de cor-
das. Na cisterna não havia água, somente 
lama; e assim ia-se Jeremias afundando na 
lama. 8Ebed-Melec saiu da casa do rei e 
veio ter com ele, e falou-lhe: 9“Ó rei, meu 
senhor, muito mal procederam esses ho-
mens em tudo o que fizeram contra o pro-
feta Jeremias, lançando-o na cisterna para 
aí morrer de fome; não há mais pão na ci-
dade.” 10O rei deu, então, esta ordem ao 
etíope Ebed-Melec : “Leva contigo trinta 
homens e tira da cisterna o profeta Jeremi-
as, antes que morra.” Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  39 (40) 
 

R. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em 
meu auxílio!  
 

2Esperando, esperei no Senhor,* 
e inclinando-se, ouviu meu clamor. R. 
 

3Retirou-me da cova da morte* 
e de um charco de lodo e de lama. 
Colocou os meus pés sobre a rocha,* 
devolveu a firmeza a meus passos. R. 
 

4Canto novo ele pôs em meus lábios,* 
um poema em louvor ao Senhor. 
Muitos vejam, respeitem, adorem* 
e esperem em Deus, confiantes. R. 
 

18Eu sou pobre, infeliz, desvalido, † 
porém, guarda o Senhor minha vida,* 
e por mim se desdobra em carinho. 
Vós me sois salvação e auxílio:* 
vinde logo, Senhor, não tardeis! R. 
 
2ª LEITURA – Hb 12,1-4 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Hebreus. - Irmãos: 1Rodeados como esta-
mos por tamanha multidão de testemu-
nhas, deixemos de lado o que nos pesa e o 
pecado que nos envolve. Empenhemo-nos 
com perseverança no combate que nos é 
proposto, 2com os olhos fixos em Jesus, 
que em nós começa e completa a obra da 
fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, 
suportou a cruz, não se importando com a 
infâmia, e assentou-se à direita do trono de 
Deus. 3Pensai pois naquele que enfrentou 
uma tal oposição por parte dos pecadores, 
para que não vos deixeis abater pelo de-
sânimo. 4Vós ainda não resististes até ao 
sangue na vossa luta contra o pecado. 
Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 
EVANGELHO - Lc 12,49-53 
(CD Liturgia XII, Faixa 1 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
Vem abrir nosso coração, Senhor, para 
compreendermos a palavra do teu Filho! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
† Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Lucas 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

Naquele tempo, disse Jesus a seus discí-
pulos: 49Eu vim para lançar fogo sobre a 
terra, e como gostaria que já estivesse 
aceso! 50Devo receber um batismo, e como 
estou ansioso até que isto se cumpra! 
51Vós pensais que eu vim trazer a paz so-



 

20º Domingo Comum - C Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Deus, nosso Pai protetor CD Liturgia VII, faixa nº 1 

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

Comunhão Vim lançar sobre a terra um fogo... O Senhor é minha luz (Salmo 27 (26) CD Liturgia XI, faixa nº 23 (exceto o refrão) - Paulus 

 

 

 

 

bre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, 
vim trazer divisão. 52Pois, daqui em diante, 
numa família de cinco pessoas, três ficarão 
divididas contra duas e duas contra três; 
53ficarão divididos: o pai contra o filho e o 
filho contra o pai; a mãe contra a filha e a 
filha contra a mãe; a sogra contra a nora e 
a nora contra a sogra. 
Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 
PROFISSÃO DE FÉ  
 

PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra.  
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor,...  
 

PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!  
 
LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
PREPARAÇÃO  DAS  OFERENDAS 
 

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

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

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

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: O dia do Senhor (Missal, páginas 
436/482) 
 

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, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nos-
sos 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! 

 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudai-
vos em Cristo Jesus. 
 

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:  Unidos a Cristo pela comunhão euca-
rística, nós vos imploramos, ó Deus, que, 
assemelhando-nos a Ele aqui na terra, par-
ticipemos da sua glória. 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 
 

“Em vim para lançar fogo sobre a terra” 
 

O evangelho tem duas breves partes. Je-
sus revela a sua identidade e missão e, no 
segundo momento, fala ao povo do discer-
nimento a respeito das coisas que estão 
acontecendo. Aos que estão lhe seguindo 
no caminho para Jerusalém, Jesus mani-
festa a sua identidade, recorrendo à ima-

gem do fogo. O fogo se propaga rápido e 
nada resiste à sua força de destruição. Nos 
meses de agosto e setembro, vemos em 
nossa região, como o fogo devora as flo-
restas e grandes extensões do cerrado, 
destruindo a fauna e flora. A missão de Je-
sus é incendiar a terra e é seu desejo que 
o fogo se acenda e comece devorar tudo. 
As pessoas não entendem porque Jesus, 
Rei da Paz, tenha dito que veio lançar fogo 
sobre a terra e que gostaria que já estives-
se aceso. Como compreender palavras as-
sim duras para um mestre tão sereno, tão 
doce, tão manso, tão humilde? Quem es-
cutava as palavras de Jesus viam que 
eram fortes e quentes como o fogo. Quem 
o encontrava era como estar diante do fo-
go, um fogo que aquece, queima, devora, 
consome, ilumina.  Escutando as palavras 
de Jesus, os discípulos podiam entrar em 
conflito, se distanciavam das ideias co-
muns dos próprios familiares, porque o 
evangelho trazia uma novidade que supe-
rava os pensamentos da época e até os 
costumes familiares. Jesus exigia mudan-
ças radicais no pensar e no agir. Os que 
aceitam as suas palavras se sentem felizes 
e os que não aceitam reagem com força, 
fazem guerra conta o ungido de Deus. É 
ingênuo pensar que o amor floresça em 
clima de doçura, harmonia e ausência de 
conflito. O amor é uma luz contra todas as 
trevas que persistem dentro do coração 
humano e da sociedade. 
Quantos cristãos são martirizados ainda 
hoje! “Empenhemo-nos com perseverança 
no combate que nos é proposto [...]. Vos 
ainda não resististes até o sangue na vos-
sa luta contra o pecado” (Hb 12,1-4). 
Ao povo, recorda a habilidade que tem de 
interpretar o que está acontecendo no céu, 
decifrando as nuvens e os ventos; mas in-
capaz de detectar a presença iluminadora 
e benéfica de Deus, o seu modo simples 
de viver no meio de nós e propor as exi-
gências do evangelho.  
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)  
Dia 2ªf: Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 /  3ªf: 
Ez 28,1-10; Cânt.: Dt 32,26--28.30.35-36; Mt 19,23-30;  / 
4ªf: Ez 34,1-11; Sl 22(23); Mt 20,1-16ª / 5ªf: Ez 36,23-28; Sl 
50(51); Mt 22,1-14 / 6ªf: Ez 37,1-14; Sl 106(107); Mt 22,34-
40;  / Sáb.: Ez 43,1-7a; Sl 84(85); Mt 23,1-12;. Dom.: As-
sunção de Nossa Senhora,  Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 
44 (45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56. 


