
 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 30º Domingo Comum 

Ano C – Verde                                                                                                                             23-10-2016 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                                              Folheto Litúrgico  N° 50 
 

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 Espíri-
to 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 
 

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

3- GLÓRIA   
 

(CD Partes Fixas - Ordinário da Missa, 
Faixas 09 a 14 – Paulus ou consulte o Livro 
“Cantando a Beleza da Vida) 
 

4- ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Deus eterno e todo-poderoso, aumen-
tai em nós a fé, a esperança e a caridade e 
dai-nos amar o que ordenais para conse-
guirmos o que prometeis. Por nosso Se-
nhor... 
AS:  Amem! 
 
II - LITURGIA DA PALAVRA 
 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 
1ª LEITURA – Eclo 35,15b-17.20-22a 
 

Leitura do Livro do Eclesiástico. 
15bO Senhor é um juiz que não faz discrimi-
nação de pessoas. 16Ele não é parcial em 
prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as sú-
plicas dos oprimidos; 17jamais despreza a 
súplica do órfão, nem da viúva, quando de-
sabafa suas mágoas. 20Quem serve a Deus 
como ele o quer, será bem acolhido e suas 
súplicas subirão até as nuvens. 21A prece 
do humilde atravessa as nuvens: enquanto 
não chegar não terá repouso; e não des-

cansará até que o Altíssimo intervenha, 
22afaça justiça aos justos e execute o julga-
mento. - Palavra do Senhor.  
AS:   Graças a Deus!  
 
SALMO  RESPONSORIAL  33(34) 
 

R. O pobre clama a Deus e ele escuta:  
o Senhor liberta a vida dos seus servos.  
 
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* 
seu louvor estará sempre em minha boca. 
Minha alma se gloria no Senhor;* 
que ouçam os humildes e se alegrem! R. 
 
2. mas ele volta a sua face contra os maus,* 
para da terra apagar sua lembrança. 
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escu-
ta* 
e de todas as angústias os liberta. R. 
 
3. Do coração atribulado ele está perto* 
e conforta os de espírito abatido. 
Mas o Senhor liberta a vida dos seus ser-
vos,* 
e castigado não será quem nele espera. R. 
 
2ª LEITURA – 2Tm  4,6-8.16-18 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a 
Timóteo. – Caríssimo, 6quanto a mim, eu já 
estou para ser oferecido em sacrifício; 
aproxima-se o momento de minha partida. 
7Combati o bom combate, completei a cor-
rida, guardei a fé. 8Agora está reservada 
para mim a coroa da justiça, que o Senhor, 
justo juiz, me dará naquele dia; e não so-
mente a mim, mas também a todos que es-
peram com amor a sua manifestação glori-
osa. 16Na minha primeira defesa, ninguém 
me assistiu; todos me abandonaram. Oxalá 
que não lhes seja levado em conta. 17Mas o 
Senhor esteve a meu lado e me deu forças, 
ele fez com que a mensagem fosse anunci-
ada por mim integralmente, e ouvida por 
todas as nações; e eu fui libertado da boca 
do leão. 18O Senhor me libertará de todo 
mal e me salvará para o seu Reino celeste. 
A ele a glória, pelos séculos dos séculos! 
Amém. - Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 
EVANGELHO - Lc 18,9-14 
(CD Liturgia XI, Faixa 7 - Paulus) 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Se-
nhor da terra: os mistérios do teu reino aos 
pequenos, Pai, revelas! 
 

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, 9Jesus contou esta parábo-
la para alguns que confiavam na sua pró-
pria justiça e desprezavam os outros: 
10“Dois homens subiram ao Templo para 
rezar: um era fariseu, o outro cobrador de 
impostos. 11O fariseu, de pé, rezava assim 
em seu íntimo: 'Ó Deus, eu te agradeço 
porque não sou como os outros homens, 
ladrões, desonestos, adúlteros, nem como 
este cobrador de impostos. 12Eu jejuo duas 
vezes por semana, e dou o dízimo de toda 
a minha renda'. 13O cobrador de impostos, 
porém, ficou à distância, e nem se atrevia a 
levantar os olhos para o céu; mas batia no 
peito, dizendo: `Meu Deus, tem piedade de 
mim que sou pecador!' 14Eu vos digo: este 
último voltou para casa justificado, o outro 
não. Pois quem se eleva será humilhado, e 
quem se humilha será elevado.” 
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 povo! 
 
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)  
 



30º 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 “Piedade, meu Deus, piedade... “  Minh´alma, louva o Senhor (Sl 103 (102) CD Liturgia XII, faixa nº 11 (exceto o refrão) - Paulus 

 

 

 

 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos... 
 

8- ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
(Missal, página 488) 
 

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, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim 
de que um dia entremos em plena posse do 
mistério que agora celebramos. 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 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 
 

O fariseu e o cobrador de impostos 
 

“Jesus contou esta parábola para alguns que 
confiavam na sua própria justiça e despreza-
vam os outros. Dois homens subiram ao tem-
plo para rezar: um era fariseu, o outro cobra-
dor de impostos”.  
O templo era o lugar da celebração sacrifical 
cotidiana, uma pela manhã e outra de tarde. 
Nessas duas ocasiões, o povo presente era 
ajudado pelos levitas a rezar, especialmente 
os salmos; enquanto os sacerdotes ofereciam 
o sacrifício. Eram liturgias sempre muito parti-
cipadas. No meio da multidão, sobem dois 
homens bem especificados, um fariseu e um 
publicano. Dois hebreus.  
O fariseu era um fiel observante da Lei Santa 
de Deus. Os fariseus se constituem o grupo 
religioso mais sério, mais comprometido no 
conjunto das escolas religiosas do tempo de 
Jesus. Eram os mais dedicados. O nome fari-
seu significa “separado”. Era um motivo de 
orgulho.   
O publicano era também hebreu que aceitou 
colaborar com o governo de Roma na co-
brança dos impostos. Era contra a lei de Deus 
pagar imposto ao poder estrangeiro. Os pu-
blicanos gozavam da antipatia e do merecido 
público desprezo por parte dos judeus. 
São duas posições do corpo também diferen-
te: o fariseu, de pé e o cobrador de impostos, 
prostrado. Estar em pé diante do Senhor indi-
ca dignidade de filhos, chamados pelo pai. O 
cobrador de impostos, porém, ficou a distân-
cia e nem se atrevia a levantar os olhos para 
o céu; mas batia no peito, dizendo: tem pie-
dade de mim que sou um pecador.  
O fariseu dá graças pelo benefício de sua fé, 
de sua fidelidade à lei santa, observando, es-
crupulosamente os mandamentos: 7º, 8º, 6º e 
3º. Faz uma lista do que ele se priva (jejum) e 
do que ele dá (o dízimo), mas não do que 
Deus lhe oferece. Depois, faz um acréscimo 
terrível: não sou como os outros homens e 
nem como este cobrador de impostos. Todos 
julgados e condenados.  
O olhar complacente para si mesmo e um 
olhar depreciativo para o outro. Olha para ou-
tro de cima, com desprezo. O único que se 
salva no juízo é a sua própria pessoa. 
É louvável que dê graças a Deus por seus 
dons, mas o fariseu esquece de agradecer a 
Deus porque o Senhor lhe preservou do mal e 
lhe deu forças para realizar o bem.  
O fariseu termina não olhando para Deus, 
não se confrontando com ele. Também não 
lhe pede nada, não espera nada dele. Então, 
na oração não acontece nada: não pede nada 
e não recebe nada. 

Também hoje encontramos pessoas satisfei-
tas das ações realizadas e das atitudes religi-
osas e morais que assumem. “Eu não matei 
ninguém, não roubei, não cometi adultério. 
Que necessidade tenho de reconciliação”. 
Deus proibiu essas coisas e outras piores, 
mas também mandou que o amassemos so-
bre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos. 
Infelizmente o espírito farisaico está vivo no 
meio de nós. Muitas vezes nós nos sentimos 
bons cristãos pelo simples fato de cumprir-
mos certos deveres religiosos, como receber 
os sacramentos ou fazer alguma obra de ca-
ridade. Muitas vezes não nos damos conta 
dos nossos pecados, do que pesa em nossa 
consciência. Bom cristão, aos olhos de Deus 
é quem se reconhece as próprias culpas e 
confessa com dor. Sem essa humildade nada 
agrada a Deus. 
O publicano socialmente falando é uma pes-
soa bem posicionada economicamente. O 
imposto que cobrava mandava para Roma, 
mas podia reter também uma quantidade. 
Mesmo se exteriormente poderia parecer uma 
pessoa satisfeita porque econômica e social-
mente era um funcionário público federal, 
sentia-se indigente.  
A conclusão de Jesus é severa. É juízo de 
Deus: “Eu vos digo, este último voltou para 
casa justificado, o outro não”. 
 “Existe uma palavra que muda tudo na ora-
ção do publicano e a torna verdadeira: “tu”. 
Palavra que é o ponto cardeal do mundo: 
“Senhor, tem piedade!” E enquanto o fariseu 
constrói a sua religião em torno do que faz 
para Deus (Eu rezo, eu pago, eu jejuo), o pu-
blicano constrói a sua em torno daquilo que 
Deus faz para ele (tu tens piedade de mim 
que sou um pecador) e cria um contato: um 
“eu” e um “tu” que entram em relação, um in-
tercâmbio entre o fundo do coração e a pro-
fundidade do céu. Como um gemido que diz: 
“sou um ladrão, é verdade, mas não estou 
bem, não estou satisfeito. Queria ser diferen-
te, não consigo, me perdoe e me ajude”)” 
(Ermes Ronchi, 23.10.2016, Avvenire). 
O justo é condenado porque, no esforço de 
observar as prescrições da lei, esquece o 
mandamento de onde tudo nasce: amar a 
Deus e ao próximo. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano 
 
 

15- LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana) 
2ª feira: Ef 4,32 – 5,8; Sl 1; Lc 13,10-17; 3ªfeira: Ef 
5,21-33; Sl 127; Lc 13,18-21; 4ªfeira: Ef 6,1-9; Sl 144; Lc 
13,22-30; 5ªfeira: Ef 6,10-20; Sl 143; Lc 13,31-35; 
6ªfeira, Ss. Simão e Judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18; Lc 
6,12-19; Sábado: Fl 1,18b-26; Sl 41; Lc 14,1. 7-11. 


