
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 28º Domingo Comum 

Ano C – Verde                                                                                                            9-10-2016 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                                              Folheto Litúrgico  N° 47 
 

 

I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA  
 

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

1 - 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! 
 

2 - ATO PENITENCIAL   
(CD Nossa Sra. da Conceição Aparecida e Cantar a 
Liturgia, Faixa 10 – Paulus) 
 

PR:  O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos cha-
ma à conversão. Reconheçamos ser peca-
dores e invoquemos com confiança a mise-
ricórdia do Pai. (pausa). 
 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

1 – Senhor, que sois a plenitude da verda-
de e da graça, tende piedade de nós! 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

2 - Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer, tende piedade de nós! 
Christe, Christe, Christe eleison! (bis) 
 

3 - Senhor, que viestes para fazer de nós 
vosso povo santo, tende piedade de nós! 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

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

3 - GLÓRIA  (Se cantado, consulte o Livro 
“Cantando a Beleza da Vida” ou CD Partes Fi-
xas - Ordinário da Missa, Faixas 09 a 14) 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Ó Deus, sempre nos preceda e acom-
panhe a vossa graça, para que estejamos 
sempre atentos ao bem que devemos fa-
zer. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Por nosso Senhor... 
AS:  Amem! 

II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

1ª LEITURA – 2Rs 5,14-17 
 

Leitura do Segundo Livro dos Reis. 
Naqueles dias,14Naamã, o sírio, desceu e 
mergulhou sete vezes no Jordão, conforme 
o homem de Deus tinha mandado, e sua 
carne tornou-se semelhante à de uma cri-
ancinha, e ele ficou purificado. 15Em segui-
da, voltou com toda a sua comitiva para 
junto do homem de Deus. Ao chegar, apre-
sentou-se diante dele e disse: “Agora estou 
convencido de que não há outro Deus em 
toda a terra, senão o que há em Israel! Por 
favor, aceita um presente de mim, teu ser-
vo”. 16Eliseu respondeu: “Pela vida do Se-
nhor, a quem sirvo, nada aceitarei”. E, por 
mais que Naamã insistisse, ficou firme na 
recusa. 17Naamã disse estão: “Seja como 
queres. Mas permite que teu servo leve 
daqui a terra que dois jumentos podem car-
regar. Pois teu servo já não oferecerá ho-
locausto ou sacrifício a outros deuses, mas 
somente ao Senhor”.  
Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  97(98) 
 

R. O Senhor fez conhecer a salvação  
e às nações revelou sua justiça. 
 

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* 
porque ele fez prodígios! 
Sua mão e o seu braço forte e santo* 
alcançaram-lhe a vitória. R. 
 

2. O Senhor fez conhecer a salvação,* 
e às nações, sua justiça; 
recordou o seu amor sempre fiel* 
pela casa de Israel. R. 
 

3. Os confins do universo contemplaram* 
da salvação do nosso Deus.  
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,* 
alegrai-vos e exultai! R. 
 

2ª LEITURA – 2 Tm 2,8-13 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a 
Timóteo. - Caríssimo, 8Lembra-te de Jesus 
Cristo, da descendência de Davi, ressusci-
tado dentre os mortos, segundo o meu 
evangelho. 9Por ele eu estou sofrendo até 
às algemas, como se eu fosse um malfei-
tor; mas a palavra de Deus não está alge-

mada. 10Por isso suporto qualquer coisa 
pelos eleitos, para que eles também alcan-
cem a salvação, que está em Cristo Jesus, 
com a glória eterna. 11Merece fé esta pala-
vra: se com ele morremos, com ele vivere-
mos. 12Se com ele ficamos firmes, com ele 
reinaremos. Se nós o negamos, também 
ele nos negará. 13Se lhe somos infiéis, ele 
permanece fiel, pois não pode negar-se a 
si mesmo. 
Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Lc 17,11-19 
(CD Liturgia XI, melodia da faixa 20 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  

Vocês são uma raça escolhida, real sacer-
dócio vocês. De Deus cantem as grande-
zas, pois de trevas luz os fez. 
 

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! 
 

11Aconteceu que, caminhando para Jerusa-
lém, Jesus passava entre a Samaria e a 
Galiléia. 12Quando estava para entrar num 
povoado, dez leprosos vieram ao seu en-
contro. Pararam à distância, 13e gritaram: 
“Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!” 
14Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-
vos aos sacerdotes.” Enquanto caminha-
vam, aconteceu que ficaram curados. 15Um 
deles, ao perceber que estava curado, vol-
tou glorificando a Deus em alta voz; 
16atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto 
por terra, e lhe agradeceu. E este era um 
samaritano. 17Então Jesus lhe perguntou: 
“Não foram dez os curados? E os outros 
nove, onde estão? 18Não houve quem vol-
tasse para dar glória a Deus, a não ser es-
te estrangeiro?' 19E disse-lhe: 'Levanta-te e 
vai! Tua fé te salvou.”  
Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 
5 - PROFISSÃO DE FÉ  
 
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 



28º Domingo Comum - C Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Exulte de alegria quem busca a Deus  (Estrofes: Salmo 129/130) CD Liturgia VII, faixa nº 14 

Preparação das Oferendas Bendito seja Deus Pai CD Liturgia VII, faixa nº 12 

Comunhão Foram dez os curados, não foram?  (Estrofes: Salmo 102/103) CD Liturgia XII, faixa nº 11 

 

 

 

 

AS: Nós vos damos graças, Senhor 
Deus! 
  

PR: Concluamos com a oração da Campa-
nha Missionária:  
AS: Pai de misericórdia, que criaste o 
mundo e o confiaste aos seres huma-
nos, guia-nos com teu Espírito para que, 
como Igreja missionária de Jesus, cui-
demos da “casa comum” com respon-
sabilidade. Maria, mãe protetora, inspi-
ra-nos nessa missão. Amém. 
 

III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
7 - 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... 
 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
(Missal, página 495) 
 

9 - 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... 
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) 
 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedi-
mos humildemente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de Cristo, pos-
samos participar da vossa vida. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
AS:  Amem! 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

11 - BÊNÇÃO FINAL 
 

CANTO: (Sugestão: “Senhora Aparecida, ó Mãe do 

Redentor”. CD Padroeira do Brasil 2016. O Rosto 
Misericordiosos de Maria – Faixa 4 – Paulus) 
 

12  - CELEBRAÇÕES  
E ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Dia 20/10/2016 (Quinta-feira) às 19:30h no 
Salão Dom Ricardo – Escola da Misericór-
dia – tema: Os Salmos e a Misericórdia. 
 

Dia 23 de Outubro – Dia Mundial das Mis-
sões – Coleta Missionária 
 

Dia 30 de Outubro – DNJ Diocesano – Dia 
Nacional da Juventude 
 

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

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Incentivar a peregrinação das famílias à 
Catedral de São João Batista e/ou ao San-
tuário de N. S. do Perpétuo Socorro em 
Barreiras-BA (Missas todos os dias às 7h).  
 

14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

Os dez leprosos 
Os domingos vão se sucedendo e Jesus 
continua a sua viagem para Jerusalém. Es-
tá passando entre a Samaria e Galileia. 
“Quando estava para entrar num povoado, 
dez leprosos vieram ao seu encontro”. Não 
podem se aproximar nem dos homens, 
nem de Deus. O isolamento era para evitar 
o perigo do contágio e excluía da participa-
ção na comunidade e do culto. A lei levítica 
exigia que se mantivessem distantes (cf 
Lev 13,45-46; Lam 4,15). Deveriam man-
ter-se distantes e sinalizar que eram “impu-
ros”. (Lv 13,43-45). Os dez gritaram em 
coro uma única invocação de salvação: 
“Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!” 
Nove eram judeus e um samaritano. Incrí-
vel que o sofrimento os uniu, a cura os se-
parará.  
Ao vê-los, Jesus disse que fossem se 
apresentar aos sacerdotes. “Enquanto ca-
minhavam ficaram curados. Um deles, ao 
perceber que tinha ficado curado, voltou 
glorificando a Deus em alta voz, atirou-se 
aos pés de Jesus, com o rosto por terra e 
agradeceu. Era um samaritano. Então, Je-
sus perguntou: não foram dez os curados e 

onde estão os outros nove? Não houve 
quem voltasse para dar glória a Deus, a 
não ser este estrangeiro? E disse para o 
samaritano: a sua fé te salvou!” (Lc 11,11-
19). 
Foram purificados no caminho, antes do 
encontro com os sacerdotes, seguindo a 
ordem de Jesus. Jesus se entristece por-
que os seus conterrâneos que deveriam 
retornar por primeiro não o fazem. 
O texto diz que somente o samaritano re-
tornou. Os nove eram judeus, representan-
tes do povo eleito.  Sendo parte do povo de 
Deus, os judeus pensavam, normalmente, 
que tinham direito às bênçãos e promes-
sas. Recebem com naturalidade o milagre. 
A cura não lhes acrescenta nada de novo.  
São judeus, são israelitas. Israel é povo 
privilegiado, são os destinatários das pro-
messas e não precisam fazer nada. É uma 
obrigação de Deus atender aos seus pedi-
dos, realizar milagres em favor deles. 
O samaritano volta porque compreendeu 
que a cura veio de Jesus e não dos sacer-
dotes. Não da observância da lei, mas da 
relação viva e direta com o Filho de Deus. 
Os outros nove se aproveitaram material-
mente da cura, obtiveram a saúde física. O 
samaritano estabelece uma relação de 
amizade com Jesus, graças à cura recebi-
da. O retorno agradecido permite ao sama-
ritano recolher todos os frutos do dom de 
Deus.  
Cria uma relação permanente de amor com 
Aquele que cura. Nenhum copo de água 
mata a sede, mas era preciso encontrar a 
fonte, onde jorra a água viva. Entende que 
a sua comunidade antiga não lhe oferece 
as garantias que ele precisa. Encontrou 
algo diferente em Jesus e voltou para 
agradecer e permanecer ao seu serviço. 
Muitas vezes é difícil apreciar os dons que 
se recebe; mais ainda descobrir a Jesus 
como o verdadeiro dom de Deus e aceitá-
lo com reconhecimento. É duro, mas é ne-
cessário, se quisermos ser cristãos. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
 

15 - LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana) 
10-out-16 - 2ªfeira: Gl 4 22-24. 26-27. 31 – 5,1; Sl 112; Lc 
11,29-32; 3ªfeira: Gl 5,1-6; Sl 118; Lc 11,37-41; 4ªfeira, N. 
Sra. da Conceição Aparecida: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44; Ap 
12,1.5.13a.15-16a ; Jo 2,1-11; 5ªfeira: Ef 1,1-10; Sl 97; Lc 
11,47-54; 6ªfeira: Ef 1,11-14; Sl 32; Lc 12,1-7; Sábado, Ef 
1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12. 


