
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 16º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 35 -  23/07/2017 
   

Ambiente celebrativo: 
1) Uma sugestão é 
preparar um ou mais 
arranjos com trigos em 
espigas misturados 
com ervas daninhas 
para simbolizar a boa e 

a má semente de que fala Jesus na pará-
bola do evangelho. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 

 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Cantos de Abertura e Co-
munhão, faixa 5 - Paulus) 
 

1. Um pouco além do presente, alegre, o 
futuro anuncia, / a fuga das sombras da 
noite, a luz de um bem novo dia. 
  

Venha teu reino, Senhor! / A festa da vi-
da recria. /: A nossa espera e a dor, / 
transforma em plena alegria, / A nossa 
espera e a dor, / transforma em plena 
alegria! /: Aiê, eiá, aê, aê, aiá. 
  

2. Botão de esperança se abre, prenúncio 
da flor que se faz, / promessa da tua pre-
sença, que vida abundante nos traz. 
 

3. Saudade da terra sem males, do Éden  
de plumas e flores, / da paz e justiça irma-
nadas, num mundo sem ódio nem dores. 
 

4. Saudades de um mundo sem guerras, 
anelos de paz e inocência, / de corpos e de 
mãos que se encontram, sem armas, sem 
mortes, violência. 
 

5. Saudades de um mundo sem donos: au-
sência de fortes e fracos, / derrota de todo 
o sistema que cria palácios, barracos. 
 

6. Já temos preciosa semente, penhor do 
teu Reino, agora, / futuro ilumina o presen-
te, tu vens e virás sem demora. 

 

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, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 

 
2 - ATO PENITENCIAL 
 

(CD Partes Fixas da Missa, faixa 1 - 
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) 
 

1- Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
3-  Senhor, que intercedeis por nós junto do 
Pai, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.  
 

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

 
3 - GLÓRIA                (rezado ou cantado) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele ama-
dos. 2) Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 2) nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, 1) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 2) Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito. 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! 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, sede generoso para com 
vossos filhos e filhas e multiplicai em nós 
os dons da vossa graça, para que, repletos 
de fé, esperança e caridade, guardemos 
fielmente os vossos mandamentos. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 
1ª LEITURA  (Sb 12,13.16-19) 
 

Leitura do Livro da Sabedoria.  
– 13Não há, além de ti, outro Deus que cui-
de de todas as coisas e a quem devas 
mostrar que teu julgamento não foi injusto. 
16A tua força é princípio da tua justiça, e o 
teu domínio sobre todos te faz para com 
todos indulgente. 17Mostras a tua força a 
quem não crê na perfeição do teu poder; e 
nos que te conhecem, castigas o seu atre-
vimento. 18No entanto, dominando tua pró-
pria força, julgas com clemência e nos go-
vernas com grande consideração: pois 
quando quiseres, está ao teu alcance fazer 
uso do teu poder. 19Assim procedendo, en-
sinaste ao teu povo que o justo deve ser 
humano; e a teus filhos deste a confortado-
ra esperança de que concedes o perdão 
aos pecadores. – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  85(86) 
 

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

Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente 
e fiel! 
 

1. Ao Senhor, vós sois bom e clemente,* 
sois perdão para quem vos invoca. / Escu-
tai, ó Senhor, minha prece,* o lamento da 
minha oração! 
 

2. As nações que criastes virão* adorar e 
louvar vosso nome. / Sois tão grande e fa-
zeis maravilhas:* vós somente sois Deus e 
Senhor! 



‘ 

  

 

3. Vós, porém, sois clemente e fiel,* sois 
amor, paciência e perdão. / Tende pena e 
olhai para mim!* Confirmai com vigor vosso 
servo. 

 
2ª LEITURA  (Rm 8,26-27) 
 

Leitura da Carta de São Pedro aos Roma-
nos.   – Irmãos, 26o Espírito vem em socor-
ro da nossa fraqueza. Pois nós não sabe-
mos o que pedir, nem como pedir; é o pró-
prio Espírito que intercede em nosso favor, 
com gemidos inefáveis. 27E aquele que pe-
netra o íntimo dos corações sabe qual é a 
intenção do Espírito. Pois é sempre segun-
do Deus que o Espírito intercede em favor 
dos santos.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (Mateus 13,24-43) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 20)  
 

Aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x) 
 

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 Mateus. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo, 24Jesus contou outra pa-
rábola à multidão: “O Reino dos Céus é 
como um homem que semeou boa semen-
te no seu campo. 25Enquanto todos dormi-
am, veio seu inimigo, semeou joio no meio 
do trigo, e foi embora. 26Quando o trigo 
cresceu e as espigas começaram a se for-
mar, apareceu também o joio. 27Os empre-
gados foram procurar o dono e lhe disse-
ram: `Senhor, não semeaste boa semente 
no teu campo? Donde veio então o joio?' 
28O dono respondeu: `Foi algum inimigo 
que fez isso'. Os empregados lhe pergunta-
ram: `Queres que vamos arrancar o joio?' 
29O dono respondeu: Não! pode acontecer 
que, arrancando o joio, arranqueis também 
o trigo. 30Deixai crescer um e outro até a 
colheita! E, no tempo da colheita, direi aos 
que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio 
e o amarrai em feixes para ser queimado! 
Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro!”  
 31Jesus contou-lhes outra parábola: “O 
Reino dos Céus é como uma semente de 
mostarda que um homem pega e semeia 
no seu campo. 32Embora ela seja a menor 
de todas as sementes, quando cresce, fica 
maior do que as outras plantas. E torna-se 
uma árvore, de modo que os pássaros vêm 

e fazem ninhos em seus ramos.” 33Jesus 
contou-lhes ainda uma outra parábola: “O 
Reino dos Céus é como o fermento que 
uma mulher pega e mistura com três por-
ções de farinha, até que tudo fique fermen-
tado.” 34Tudo isso Jesus falava em parábo-
las às multidões. Nada lhes falava sem 
usar parábolas, 35para se cumprir o que foi 
dito pelo profeta: “Abrirei a boca para falar 
em parábolas; vou proclamar coisas es-
condidas desde a criação do mundo”.  
 36Então Jesus deixou as multidões e foi 
para casa. Seus discípulos aproximaram-
se dele e disseram: “Explica-nos a parábo-
la do joio!” 37Jesus respondeu: “Aquele que 
semeia a boa semente é o Filho do Ho-
mem. 38O campo é o mundo. A boa semen-
te são os que pertencem ao Reino. O joio 
são os que pertencem ao Maligno. 39O ini-
migo que semeou o joio é o diabo. A co-
lheita é o fim dos tempos. Os ceifadores 
são os anjos. 40Como o joio é recolhido e 
queimado ao fogo, assim também aconte-
cerá no fim dos tempos: 41o Filho do Ho-
mem enviará os seus anjos e eles retirarão 
do seu Reino todos os que fazem outros 
pecar e os que praticam o mal; 42e depois 
os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá 
choro e ranger de dentes. 43Então os justos 
brilharão como o sol no Reino de seu Pai. 
Quem tem ouvidos, ouça.”  
– 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:  Irmãos e irmãs, como família de Deus, 
dirijamos ao Senhor paciente e bom as 
nossas súplicas confiantes, dizendo: 
  

AS: Ouvi, Senhor, nossa prece! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor, ajudai-nos a viver na fideli-

dade e na caridade, sempre atentos aos 
sinais dos tempos e compreensivos para 
com todos. Por Cristo, nosso Senhor.   
AS: Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VI, faixa 23 - Paulus)  
 

1. A mesa santa que preparamos, / mãos 
que se elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o 
vinho, frutos da terra, / duro trabalho, cari-
nho e amor: / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, 
ô, recebe, Senhor! 
 

2. Flores, espinhos, dor e alegria, / pais, 
mães e filhos diante do altar. / A nossa 
oferta em nova festa, / a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! / Ô, ô, ô, recebe, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

3. A vida nova, nova família, / que cele-
bramos aqui tem lugar. / Tua bondade 
vem com fartura, / é só saber reunir, parti-
lhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, re-
cebe, Senhor! 
 
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:  Ó Deus, que no sacrifício da 
Cruz, único e perfeito, levastes à pleni-
tude os sacrifícios da Antiga Aliança, 
santificai, como o de Abel, o nosso sa-
crifício, para que os dons que cada um 
trouxe em vossa honra possam servir 
para a salvação de todos.  Por Cristo, 
nosso Senhor.    AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: A Igreja reunida pela unidade da 
Ss. Trindade. (Missal, páginas 435/482) 
 

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  
 

(CD: Liturgia VI, faixa 23 - Paulus)  
 

Quem pertence ao Reino de Deus / é a 
boa semente, é farol. / Quando os tem-
pos chegarem ao fim, / os fiéis brilharão 
como o sol. (2x) 
 

1. Feliz quem anda com a verdade, / na lei 
de Deus, com integridade! / Feliz quem 
guarda seu mandamento / no coração, no 
pensamento! 
 

2. Ah! quem me dera, que, em meu andar, 
/ teus mandamentos possa eu guardar! / 
Se os mandamentos obedecer, / não vai o 
mal acontecer. 
 

3. Quando tuas leis eu aprender, / vou te 
louvar e agradecer! / Eu vou guardar teu 
mandamento, / mas, não me deixes no es-
quecimento. 
 

4. Os que as maldades sabem evitar, / a 
estrada certa vão encontrar! / Senhor, tu 
deste os teus mandados, / para que sejam 
sempre guardados! 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacramen-
tos do vosso reino, para que des-
pojando-nos do velho homem, pas-
semos a uma vida nova.  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 
 

(CD Cantando Louvou a Maria, faixa 4 – 
Paulus, ou consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015)  
 

1. Graças damos à Senhora / que por Deus 
foi escolhida / para ser a mãe de Cristo, / a 
Senhora Aparecida. 
 

2. Virgem santa, virgem bela, / mãe amá-
vel, mãe querida: /: amparai-nos, socorrei-
nos, / ó Senhora Aparecida. 

 
13 - REFLEXÃO 
 

O Reino cresce 
 

 Depois da grande parábola do semea-
dor, o evangelho de hoje traz mais três: 
joio e trigo, grão de mostarda e fermento 
na massa. “O reino dos céus é semelhante 
ao homem que semeou boa semente no 
seu campo. Enquanto todos dormiam, veio 
seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e 
foi embora... (Mt 13,24-43).  
 Na antiguidade, semear joio no meio do 
grão era um caso frequente de vingança. 
As leis romanas puniam severamente 
quem se comportava assim. 
 O joio é uma planta muito parecida com 
o grão bom. As ervas daninhas não são 
muito diferentes das plantas boas. Em cer-
tos momentos, até podem se confundir. 
 “Senhor, não semeaste boa semente 
no seu campo? Donde veio então o joio? O 
dono respondeu: foi algum inimigo que fez 
isso. Os empregados lhe perguntaram: 
queres que vamos arrancar o joio?”. Não! 
Pode acontecer que, arrancando o joio, ar-
ranqueis também o trigo. Deixai crescer um 
e outro até a colheita! 
 Deus é paciente, não faz intervenções 
fortes em todos os momentos. Deixa a ca-
da um a possibilidade real de decisão num 
sentido ou no outro. Respeita a liberdade 
humana. Nós pensamos, então, o mal vai 
se destruir tudo [...] Tratando-se de pesso-
as humanas, existe sempre a possibilidade 
de conversão. O malvado pode se tornar 
uma pessoa boa. Eu não quero a morte do 
pecador, mas que ele desista de sua con-
duta maldosa e viva – Ez 33,11. Deus dá a 
cada um a possibilidade de mudar a pró-
pria vida para melhor. Quando vemos que 

as pessoas malvadas estão fazendo ações 
ruins, nós devemos, esperar, com Deus, a 
conversão, pedir a graça divina, não o cas-
tigo. A conversão muitas vezes vem no fi-
nal, mas é uma vitória do bem sobre o mal 
(Vanhoye, 223). 
 Nós devemos adquirir o olhar de Deus, 
que não se detém primeiro no mal ou o pe-
cado de uma pessoa, mas privilegia o bem. 
Aquele campo semeado de boa semente e 
assediado pela cizânia é o nosso coração. 
[...] uma espiga de grão bom conta mais do 
que toda cizânia do campo, o bem conta 
mais que o mal; a luz é sempre mais forte 
que a escuridão. Por incrível que pareça a 
espiga futura, o bem possível amanhã é 
mais importante do pecado de ontem. O 
mal de uma vida não cancela o bem reali-
zado, não o anula, é ao contrário o bem 
que destrói o mal. A nossa estratégia é co-
brir o mal com o bem, sufocá-lo de bonda-
de, de generosidade, de coragem, de can-
to, de luz. [...] (Ermes Rocchi, Homilia, 
2014). 
 O discípulo deve se acostumar a dizer 
sim a Deus ao lado das pessoas que o ig-
noram e tentar fazer a sua vontade ao lado 
de quem não a faz. Perder a paciência com 
os maus não torna o discípulo de Cristo 
melhor e mais santo.  
 Como o agricultor da parábola, como 
Jesus durante o seu ministério público, sa-
be esperar a vitória do bem, mesmo com o 
aparente predomínio do mal. 
 Uma semente insignificante, a mostar-
da, uma quantidade pequena de fermento, 
produzem a coisa impensada: uma casa 
para os pássaros e uma abundância de 
pão. Coisas inicialmente insignificantes se 
convertem gradualmente em bens enor-
mes. Não devemos nos deixar condicionar 
pela aparência; quando Deus está em 
ação, o bem certamente acontece. O pe-
cado é sempre um parasita. O centro não é 
o pecado, o defeito, a cizânia, mas o posi-
tivo, o luminoso, o bom grão (Ronchi, p. 
197).   
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Ex 14,5-18; Cânt.: Ex 15,1-6; Mt 12,38-42; 
3ªf.: 2Cor 4,7-15; Sl 125; Mt 20,20-28; 4ªf.: 
Eclo 44,1.10-15; Sl 131; Mt 13,16-17; 5ªf.: Ex 
19,1-2.9-11.16-20b; Cânt.: Dn 3,52-57; Mt 
13,10-17; 6ªf.: Ex 20,1-17; Sl 18; Mt 13,18-23;  
Sáb.: 1Jo 4,7-16; Sl 33; Jo 11,19-27. 
. 
  
 

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

