
 
                

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do Sagrado Coração de Jesus 

Ano A – Branco 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° S/N - 23/06/2017 
   

Espaço celebrativo: 
1) sugerimos uma orna-
mentação bem simples 
feita com flores verme-
lhas, símbolo do amor, 
ornando uma imagem do 
Sagrado Coração de Je-
sus. 2) na procissão de 

entrada, um membro conduz a bandeira do 
Apostolado da Oração. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(“Não sei descobristes a encantadora luz” SAL 

60 (CO 431) ou consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015) 
 

1. Não sei se descobriste a encantadora 
luz / no olhar da mãe feliz que embala o 
novo ser. / Nos braços leva alguém em 
forma de outro eu; / vivendo agora em dois 
se sente renascer. 
 
A Mãe será capaz de se esquecer / ou 
deixar de amar algum dos filhos que ge-
rou? / E se existir acaso tal mulher, /  
Deus se lembrará de nós em seu amor. 
 
2. O amor de mãe recorda o amor de nos-
so Deus: / tomou seu povo ao colo, quis 
nos atrair. / Até a ingratidão inflama seu 
amor, / um Deus apaixonado busca a mim 
e a ti! 

 
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 
 

PR: O Senhor Jesus Cristo que nos convi-
da à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai. (pausa) 
 

PR: Senhor Jesus, exemplo do amor de 
Deus pelos homens, sede misericordioso 
para conosco e tende piedade de nós!  
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

PR: Cristo, Coração manso e humilde, que 
lamentais ao ver vosso povo vivendo como 
ovelhas sem pastor, sede bondoso para 
conosco e tende piedade de nós!  
AS: Cristo, tende piedade de nós.  
 

PR: Senhor Jesus, que deixastes trans-
passar vosso Coração para demonstrar 
vosso amor total pela humanidade, sede 
paciente para conosco e tende piedade de 
nós!  
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
 

PR: Deus, com vosso coração repleto de 
misericórdia, tende compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 
 

3 – GLÓRIA   
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 10 - Paulus) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
A) E paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: B) nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, A) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, B) 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai, tende piedade de nós! A) Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a 
nossa súplica, tende piedade de nós! B) Só 
vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo salvador, A) com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. A-
B) À Santíssima Trindade demos glória 
para sempre. Amém! 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR: Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, 
alegrando-nos pela solenidade do Coração 
de vosso Filho, meditemos as maravilhas 
do seu amor e possamos receber, desta 

fonte de vida, uma torrente de graças. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do 
Espírito Santo.   AS:  Amem! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Dt 7,6-11) 
 

Leitura do Livro do Deuteronômio.  
– Moisés falou ao povo, dizendo: 6“Tu és 
um povo consagrado ao Senhor teu Deus. 
O Senhor teu Deus te escolheu dentre to-
dos os povos da terra para seres o seu po-
vo preferido. 7O Senhor se afeiçoou a vós e 
vos escolheu, não por serdes mais nume-
rosos que os outros povos - na verdade, 
sois o menor de todos -, 8mas, sim, porque 
o Senhor vos amou e quis cumprir o jura-
mento que fez a vossos pais. Foi por isso 
que o Senhor vos fez sair com mão pode-
rosa, e vos resgatou da casa da escravi-
dão, das mãos do Faraó, rei do Egito. 
9Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o 
único Deus, um Deus fiel, que guarda a 
aliança e a misericórdia até mil gerações, 
para aqueles que o amam e observam 
seus mandamentos; 10mas castiga direta-
mente aquele que o odeia, fazendo-o pere-
cer; e não o deixa esperar: mas dá-lhe 
imediatamente o castigo merecido. 
11Guarda, pois, os mandamentos, as leis e 
os decretos que hoje te prescrevo, pondo-
os em prática!”  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  102(103) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol II - Faixa 
17 - Paulus) 
 

O amor do Senhor Deus por quem o teme, 
/ é de sempre e perdura para sempre. 
 

1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e 
todo o meu ser, seu santo nome! / Bendize, 
ó minha alma, ao Senhor, / não te esque-
ças de nenhum de seus favores! 
 

2. Pois ele te perdoa toda culpa, / e cura 
toda a tua enfermidade; / da sepultura ele 
salva a tua vida / e te cerca de carinho e 
compaixão. 
 



‘ 

  

3. O Senhor realiza obras de justiça / e ga-
rante o direito aos oprimidos; / revelou os 
seus caminhos a Moisés, / e aos filhos de 
Israel, seus grandes feitos. 
 

4. O Senhor é indulgente, é favorável, / é 
paciente, é bondoso e compassivo. / Não 
nos trata como exigem nossas faltas, / nem 
nos pune em proporção às nossas culpas. 
 

2ª LEITURA  (1Jo 4,7-16) 
 

Leitura da Primeira Carta de São João. 
– 7Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, 
porque o amor vem de Deus e todo aquele 
que ama nasceu de Deus e conhece Deus. 
8Quem não ama, não chegou a conhecer 
Deus, pois Deus é amor. 9Foi assim que o 
amor de Deus se manifestou entre nós: 
Deus enviou o seu Filho único ao mundo, 
para que tenhamos vida por meio dele. 
10Nisto consiste o amor: não fomos nós que 
amamos a Deus, mas foi ele que nos amou 
e enviou o seu Filho como vítima de repa-
ração pelos nossos pecados. 11Caríssimos, 
se Deus nos amou assim, nós também de-
vemos amar-nos uns aos outros. 
12Ninguém jamais viu a Deus. Se nos 
amamos uns aos outros, Deus permanece 
conosco e seu amor é plenamente realiza-
do entre nós. 13A prova de que permane-
cemos com ele, e ele conosco, é que ele 
nos deu o seu Espírito. 14 E nós vimos, e 
damos testemunho, que o Pai enviou o seu 
Filho como Salvador do mundo. 15Todo 
aquele que proclama que Jesus é o Filho 
de Deus, Deus permanece com ele, e ele 
com Deus. 16E nós conhecemos o amor 
que Deus tem para conosco, e acreditamos 
nele. Deus é amor: quem permanece no 
amor, permanece com Deus e Deus per-
manece com ele. – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Mateus 11,25-30) 
 
 

(“Aleluia! Como o Pai me amou” - CO 433 

ou consulte o Livro Cantando a Beleza da 
Vida – Edição de 2015) 
 

Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou, / 
assim também eu vos amei. / Aleluia! 
Aleluia! Como estou no Pai, permanecei 
em mim. 
 

Vós todos que sofreis aflitos vinde a mim! /  
repouso encontrarão os vossos corações. / 
Dou graças a meu Pai, que revelou ao 
pobre, / ao pequenino seu grande amor. 
 
PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 

AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 
25“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste estas coisas aos 
sábios e entendidos e as revelaste aos pe-
queninos. 26Sim, Pai, porque assim foi do 
teu agrado. 27Tudo me foi entregue por 
meu Pai, e ninguém conhece o Filho, se-
não o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão 
o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar. 28Vinde a mim todos vós que estais 
cansados e fatigados sob o peso dos vos-
sos fardos, e eu vos darei descanso. 
29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei 
de mim, porque sou manso e humilde de 
coração, e vós encontrareis descanso. 
30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é 
leve”.  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Elevemos ao Senhor Jesus nossas 
preces, dizendo: 
  

AS: Coração de Jesus, ensinai-nos a 
amar! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, que vos apre-

sentastes como manso e humilde de Co-
ração, ajudai-nos a sermos servidores da 
reconciliação e do perdão no meio de nos-
sa sociedade. Vós que viveis e reinais pe-
los séculos dos séculos. 
AS: Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 

COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(“Muitos grãos de trigo” CD Tua Palavra 
Permanece – O chamado – Paulinas, ou 

consulte o Livro Cantando a Beleza da 
Vida – Edição de 2015)  
 

1 – Muitos grãos de trigo se tornaram pão, 
/ hoje são teu corpo, ceia e comunhão; / 
muitos grãos de trigo se tornaram pão. 
 

Toma, Senhor, nossa vida em ação / 
para mudá-la em fruto e missão. / To-
ma, Senhor, nossa vida em ação / para 
mudá-la em missão. 
 

2 - Muitos cachos de uva se tornaram vi-
nho, / hoje são teu sangue, força no cami-
nho; / muitos cachos de uva se tornaram 
vinho. 
 

3 - Muitas são as vidas, feitas vocação, / 
hoje oferecidas em consagração; / muitas 
são as vidas, feitas vocação. 
 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Considerai, ó Deus, o indizível 
amor do Coração do vosso amado Fi-
lho, para que nossas oferendas vos 
agradem e sirvam de reparação por 
nossas faltas. Por Cristo, nosso Se-
nhor.   AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio próprio da solenidade (Missal p.     ) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
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! 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

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

AS: Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo... 
   

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo! 
 



 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a!  

 
CANTO DE COMUNHÃO  
 

(“Pelos prados e campinas” CD Liturgia XVI 
- Paulus ou consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015)  
 

1 – Pelos prados e campinas verdejantes, 
eu vou! / É o Senhor que me leva a des-
cansar. / Junto às fontes de águas puras, 
repousantes, eu vou! / Minhas forças o Se-
nhor vai animar! 
 

Tu és, Senhor, o meu Pastor, / por isso 
nada em minha vida faltará. (2x) 
 

2 - Nos caminhos mais seguros junto dele, 
eu vou! / E pra sempre o seu nome eu hon-
rarei. / Se eu encontro mil abismos nos 
caminhos, eu vou! / Segurança sempre te-
nho em suas mãos! 
 

3 - No banquete em sua casa, muito ale-
gre, eu vou! / Um lugar em sua mesa me 
preparou! / Ele unge minha fronte e me faz 
ser feliz, / e transborda a minha taça em 
seu amor! 
 

4 - Com alegria e esperança, caminhando 
eu vou! / Minha vida está sempre em suas 
mãos. / E na Casa do Senhor eu irei habi-
tar. / E este canto para sempre irei cantar! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, que este sacramento 
da caridade nos inflame em vosso 
amor e, sempre voltados para o 
vosso Filho, aprendamos a reco-
nhecê-lo em cada irmão. Por Cris-
to, nosso Senhor. 
AS:  Amem! 
 

 

 

IV - Ritos Finais 

 

11 – AVISOS DA COMUNIDADE 
 

(A cargo das Equipes de Liturgia)  
 
 

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

12 - BÊNÇÃO FINAL 
 

(Para o canto, consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015)  
 

13 - REFLEXÃO 
 

“Vinde a mim!” 
 

 Hoje a Igreja Católica celebra a Soleni-
dade do Sagrado Coração de Jesus.  Co-
mo surgiu a festa de hoje? Numa sexta-
feira do ano de 1674, diante do Santíssimo 
exposto, Jesus mostrou-se a Santa Marga-
rida Maria de Alacoque na França, radiante 
de glória, com as cinco chagas que brilha-
vam como o sol. Do coração de Jesus 
saiam chamas como de uma fornalha. “Ele 
me mostrou o seu amante coração e se 
queixou da ingratidão dos homens e me 
pediu eu suprisse a frieza da humanidade” 
(Margarida Maria). Nas aparições, Jesus 
pediu também que fosse instituída uma 
festa do Sagrado Coração de Jesus, na 
sexta-feira, depois da oitava de Corpus 
Christi e depois todas as primeiras sextas-
feiras do mês. 
 “Eis que apareceu Jesus sobre um tro-
no de chamas, reluzente como o sol, com a 
chaga adorável, circundado de cravos e 
transpassado por uma cruz. “O meu cora-
ção se dilatará para expandir com abun-
dância os frutos de seu amor sobre aque-
les que me honram. Os preciosos tesouros 
que eu estou lhe mostrando contém graças 
santificantes para tirar os homens e as mu-
lheres do abismo da perdição”. É a imagem 
que os fiéis conservam nas suas casas, 
protegendo as famílias e protegendo o 
mundo.  
 “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste essas coisas aos 
sábios e entendidos e as revelastes aos 
pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu 
agrado[...] Vinde a mim todos vós que es-
tais cansados e fatigados sob o peso dos 
vossos fardos, eu vos darei descanso. To-
mai sobre vós o meu jugo e aprendei de 
mim, porque sou manso e humilde de co-
ração, e vós encontrareis descanso. Pois o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 
11,25-30).  
 Para compreender esse “hino de lou-
vor”, será necessário ver o contexto. Antes 
está reprovação contra as principais cida-
des da Galiléia. “Ai de ti Corazin! Ai de ti, 
Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia ti-
vessem sido realizados os milagres que em 
vós se realizaram, há muito tempo elas te-
riam se convertido. E tu Cafarnaum... Por-
que se em Sodoma tivessem sido realiza-
dos os milagres que em ti se realizaram, 
ela teria permanecido até hoje [...]” (Mt 
11,20-24). 
 A pregação e os milagres de Jesus não 
tiveram nenhuma repercussão naquelas 
cidades, as principais do ponto de vista 

econômico e religioso. Cafanaum era sede 
de província, cidade portuária. Era a cidade 
das sinagogas, onde os escribas e os fari-
seus dominavam. Eles fizeram uma cam-
panha para denegrir a imagem de Jesus: 
“blasfemo” – igual a Deus (Mt 9,3), “ende-
moniado” – expulsava os demônios (9,34), 
comilão e beberrão (Mt 11,19). 
 Eram poucos e os mais simples os que 
acolheram a pessoa e o ministério de Je-
sus. Este pequeno triunfo na sua atividade 
encheu o coração de Jesus de alegria e 
sua boca de orações. Jesus é o Deus das 
pessoas bem simples. Não obstante tudo 
isso, é capaz de se maravilhar, de se entu-
siasmar, de explodir de alegria.  
 Jesus se emociona. Exulta. Ao invés de 
se entristecer, voltar-se para dentro de si 
mesmo, lamentar-se, acusar os outros, 
analisar as razões pelas quais as pessoas 
não quiseram aceitar a sua pregação, vê 
uma nova estrada diante de si, um cami-
nho que realiza melhor ainda o projeto de 
Deus.  
Jesus se apresenta como aquele que re-
cebeu “tudo” do Pai. Dele, adquire os bens 
perfeitos e, por isso, pode chamar oprimi-
dos e afadigados a si. Dirigindo-se aos 
homens e mulheres com generoso amor, 
candidatando-se para aliviar todos os so-
frimentos, para dar conforto e restaurar to-
dos os males. 
 “Temias a corrente? Meu jugo é suave, 
brando. Se temias ficar atado, desejas ser 
recriado. [...] Pensas que o jugo de Cristo 
te estrangulas? Não temas, aceite-o: é 
brando; subjuga a liberdade que é ruim pa-
ra nós. Meu peso é leve[...] Se eu sou o teu 
Senhor, não penses que eu não te imporei 
uma carga. Porém não temas, é muito le-
ve. Não te oprime, mas te robustece. Não é 
onerosa, mas honrosa. Não é muito leve, 
mas não é muito pesada. É como as car-
gas pequenas, que fazem dizer aos que as 
carrega: é muito leve. Ainda que seja leve 
tem seu peso, mas não é muito. A carga de 
Cristo é tão leve que levanta. Não serás 
oprimido por ela ou com ela, porém não te 
levantarás sem ela. Pense que esta carga 
seja para ti tal qual é o peso das asas para 
os pássaros. Se as aves têm o peso das 
asas, se elevam, voam. Se as perdem, fi-
carão sobre a terra” (Santo Agostinho, El 
reino revelado a los pequeños, p. 291). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

