
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 29º Domingo Comum 

Ano C – Verde                                                                                                                             16-10-2016 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                                              Folheto Litúrgico  N° 49 
 

 
I - RITOS INICIAIS 
 

ABERTURA   
 

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

1- ACOLHIDA  
 

(Espontânea do Presidente da celebração)  
 

2- 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! 
 
3 - GLÓRIA  (Se cantado, consulte o Livro 
“Cantando a Beleza da Vida” ou CD Partes 
Fixas - Ordinário da Missa, Faixas 09 a 14) 

 
4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  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... 
AS:  Amem! 
 
II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
1ª LEITURA – Ex 17,8-13 
 

Leitura do Livro do Êxodo. 
Naqueles dias, 8Os amalecitas vieram ata-
car Israel em Rafidim. 9Moisés disse a Jo-
sué: “Escolhe alguns homens e vai comba-
ter contra os amalecitas. Amanhã estarei, 
de pé, no alto da colina, com a vara de 
Deus na mão”. 10Josué fez o que Moisés 
lhe tinha mandado e combateu os amaleci-

tas. Moisés, Aarão e Ur subiram ao topo da 
colina. 11E, enquanto Moisés conservava a 
mão levantada, Israel vencia; quando abai-
xava a mão, vencia Amalec. 12Ora, as mãos 
de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando 
então uma pedra, colocaram-na debaixo 
dele para que se sentasse, e Aarão e Ur, 
um de cada lado sustentavam as mãos de 
Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram 
até o pôr do sol, 13e Josué derrotou Amalec 
e sua gente a fio de espada. 
Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 
SALMO  RESPONSORIAL  120 (121) 
 

R. Do Senhor é que me vem o meu socor-
ro, / do Senhor que fez o céu e fez a terra.  
 

1. Eu levanto os meus olhos para os montes:* 
de onde pode vir o meu socorro?  
“Do Senhor é que me vem o meu socorro,* 
do Senhor que fez o céu e fez a terra!” R. 
 

2. Ele não deixa tropeçarem os meus pés,* 
e não dorme quem te guarda e te vigia.  
Oh, não, ele não dorme nem cochila,*  
aquele que é o guarda de Israel! R. 
 

3. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia,*  
é uma sombra protetora à tua direita.  
Não vai ferir-te o sol durante o dia,* 
nem a lua através de toda a noite. R. 
 

4. O Senhor te guardará de todo o mal,* 
ele mesmo vai cuidar da tua vida!  
Deus te guarda na partida e na chegada.*  
Ele te guarda desde agora e para sempre! R. 
 
2ª LEITURA – 2Tm  3,14-4,2 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a 
Timóteo. – Caríssimo, 14permanece firme 
naquilo que aprendeste e aceitaste como 
verdade; tu sabes de quem o aprendeste. 
15Desde a infância conheces as Sagradas 
Escrituras: elas têm o poder de te comuni-
car a sabedoria que conduz à salvação pela 
fé em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir e para educar na 
justiça, 17a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito e qualificado para toda boa 
obra. 4,1Diante de Deus e de Cristo Jesus, 
que há de vir a julgar os vivos e os mortos, 
e em virtude da sua manifestação gloriosa 
e do seu Reino, eu te peço com insistência: 

2proclama a palavra, insiste oportuna ou 
importunamente, argumenta, repreende, 
aconselha, com toda paciência e doutrina. 
Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO - Lc 18,1-8 
(CD Liturgia XII, Faixa 13 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)  
A palavra de Deus é viva e eficaz, / vai ao 
mais íntimo de nossos corações! 
 

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, 1Jesus contou aos discípu-
los uma parábola, para mostrar-lhes a ne-
cessidade de rezar sempre, e nunca desis-
tir, dizendo: 2“Numa cidade havia um juiz 
que não temia a Deus, e não respeitava 
homem algum. 3Na mesma cidade havia 
uma viúva, que vinha à procura do juiz, pe-
dindo: `Faze-me justiça contra o meu ad-
versário!' 4Durante muito tempo, o juiz se 
recusou. Por fim, ele pensou: 'Eu não temo 
a Deus, e não respeito homem algum. 5Mas 
esta viúva já me está aborrecendo. Vou fa-
zer-lhe justiça, para que ela não venha a 
agredir-me!” 6E o Senhor acrescentou: “Es-
cutai o que diz este juiz injusto. 7E Deus, 
não fará justiça aos seus escolhidos, que 
dia e noite gritam por ele? Será que vai fa-
zê-los esperar? 8Eu vos digo que Deus lhes 
fará justiça bem depressa. Mas o Filho do 
homem, quando vier, será que ainda vai 
encontrar fé sobre a terra?” 
Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 
5- 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,...  
 
6- PRECES DA ASSEMBLEIA 
(Elaboradas pela Comunidade para a res-
posta:) 
 

AS:  Lembrai-vos, Senhor, do vosso  po-
vo!  



29º Domingo Comum - C Sugestão de Cantos Observações 

Abertura Exulte de alegria quem busca a Deus CD Liturgia VII, faixa nº 14 – Paulus 

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

Comunhão Nosso Pai de seus filhos se lembra...  Minh´alma, louva o Senhor (Sl 103 (102) CD Liturgia XII, faixa nº 11 (exceto o refrão) - Paulus 

 

 

 

 

 
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 por tuas mãos es-
te sacrifício, para glória do seu nome, 
para no nosso bem e de toda a santa 
Igreja. 
 
8- ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 
Jesus que passa fazendo o bem (Missal, 
página 860) 
 

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: 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! 
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:  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 
AS:  Amem! 
 

IV - RITOS FINAIS 
 

COMPROMISSOS DA SEMANA 
E AVISOS COMUNITÁRIOS 
 

11- BÊNÇÃO FINAL 
 

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

 
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 23/10/2016 – Dia Mundial das Missões 
– Coleta Missionária 
 

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

13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO 
 

- Continuar incentivando a peregrinação 
das famílias e grupos à Catedral de São 
João Batista e/ou ao Santuário de N. S. do 
Perpétuo Socorro em Barreiras-BA (Missas 
todos os dias às 7h).  
 
14- PISTAS PARA A REFLEXÃO 
 

 Rezar sem desistir 
 

O evangelho deste domingo é uma parábo-
la que Jesus conta para ensinar aos discí-
pulos a necessidade de rezar sempre e 
nunca desistir.  
A história é simples. O personagem princi-
pal é um juiz poderosíssimo. Não temia a 
Deus e não respeitava homem algum. Dian-
te daquele homem poderoso, uma viúva, 
débil e sem defesa, que precisando de jus-
tiça contra o seu adversário batia à porta. O 
juiz não estava nem ai. A pessoa e a situa-
ção da mulher parecem não tocar-lhe, dei-
xando-o completamente indiferente. Num 
certo momento se sente importunado e de-
cide atender à reivindicação daquela pobre 
mulher: “Eu não temo a Deus e não respei-
to homem algum. Mas esta viúva já está me 
aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para 
que ela não venha agredir-me!”. Como 
acontece muitas vezes, certas funções pú-
blicas importantes são exercidas sem ne-
nhuma consciência do dever. O critério que 
move o juiz é o seu interesse, o egoísmo. 
Quer ser liberado do importuno.  
Partindo do juiz, Jesus conclui: “E Deus, 
não fará justiça aos escolhidos que dia e 
noite gritam por ele? Será que vai fazê-los 
esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará 
justiça bem depressa”. Quando Jesus se 
referiu a Deus o fez usando a figura do Pai, 
preocupado e que acompanha com interes-

se a vida de seus filhos. Todas as pessoas 
são importantes, de maneira especial as 
mais necessitadas. Em Atos dos Apóstolos, 
a comunidade primitiva é assídua na ora-
ção. A oração insistente e assídua é a pri-
meira obra do discípulo, e é também a sua 
força. A oração tem um poder sobre o cora-
ção de Deus! 
Com relação à insistência significa que o 
Senhor espera que nós o desejemos, que 
batamos à sua porta. Mas pode acontecer 
que Deus não responda imediatamente. Se 
a oração fosse atendida rapidamente, Deus 
se transformaria numa máquina que distri-
bui bens, coisas. Se respondesse logo, nós 
nos desinteressaríamos dele. Deus demora 
porque a oração perseverante reforça a 
nossa relação pessoal. Sentindo necessi-
dade, nos aproximamos dele e o conside-
ramos importantes para as nossas vidas! 
O tempo para Deus, para o próprio estar 
diante dele deve ser uma prioridade pasto-
ral, a coisa mais importante de todas. A 
oração não deve se constituir um peso, 
mas o respiro da alma, o sopro do Espírito 
Santo. Muitos modos de repouso são im-
portantes e significativos, mas o modo fun-
damental de desligar-se do trabalho e 
aprender novamente a amá-lo é a busca 
interior de Deus, que sempre restitui a ale-
gria aos nossos corações. 
“Se vocês querem, vencer e ter sucesso, 
levantem as mãos, ergam as vossas ações, 
que a vida de vocês não se desenvolva so-
bre a terra, mas como diz o apóstolo, cami-
nhando na terra, vivemos no céu. Somente 
assim vocês podem triunfar sobre os inimi-
gos. O Senhor lutava em segredo contra os 
amalecitas... De acordo com os antigos, o 
povo de Israel era mais forte com a voz do 
que com as mãos e com as armas: rezando 
abatia os inimigos. Se vocês querem ven-
cer os seus inimigos, gritem a Deus, perse-
verem na oração, façam vigílias (Origene, 
Êxodo). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
 

15- LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana) 

2ªfeira, Ef 2,1-10; Sl 99; Lc 12,13-21; 3ªfeira, S. 
Lucas Evangelista: 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 
10,1-9; 4ªfeira: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-6; Lc 
12,39-48; 5ªfeira: Ef 3,14-21; Sl 32; Lc 12,49-
53; 6ªfeira Ef 4,1-6; Sl 23; Lc 12,54-59; Sába-
do: Ef 4,7-16; Sl 121; Lc 13,1-9; 
 


