
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 28º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 48 -  15/10/2017 
  

Espaço simbólico: a simbologia presente 
nas leituras nos suge-
re a criação de um es-
paço com mesa(s) que 
pode(m) ficar no lado 
oposto à mesa da Pa-
lavra, preparada(s) pa-
ra um banquete.  

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 

 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia VII, faixa 14 - Paulus) 
 

Exulte de alegria quem busca a Deus, / 
quem busca a Deus, / quem busca a 
Deus; / sua face é tudo o que eu queria! 
 

1. Que se abram seus ouvidos ao clamor 
dos meus pedidos! / Se dos erros vais 
lembrar, quem, Senhor, vai aguentar? / 
Porque há em ti perdão, / todos te respeita-
rão! 
 

2. No Senhor minh‘alma espera, eu confio 
em sua Palavra. / O vigia espera o sol, eu 
espero o meu Senhor. / Seu amor, sua pi-
edade nos libertam da maldade! 
 

3. Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos 
confiemos! / No Espírito cantemos, uns aos 
outros consolemos. / Ao Deus vivo cele-
bremos e um louvor, contrito, demos! 

 
1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco. 
 

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

 
1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor, que encaminha os nossos 

corações para o amor de Deus e a cons-
tância de Cristo, esteja convosco. 
 

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

2 - ATO PENITENCIAL 
 

PR: No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e com 
os irmãos e irmãs (pausa). 
 

PR: Tende compaixão de nós, Senhor. 
AS: Porque somos pecadores! 
 

PR: Manifestai, Senhor, a vossa misericór-
dia. 
AS:  E dai-nos a vossa salvação! 
 

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

PR: Senhor, tende piedade de nós. 
AS: Senhor, tende piedade de nós. 
  

PR: Cristo, tende piedade de nós.  
AS: Cristo, tende piedade de nós.  
 

PR: Senhor, tende piedade de nós.  
AS: Senhor, tende piedade de nós. 

 
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, sempre nos preceda e nos 
acompanhe a vossa graça, para que este-

jamos sempre atentos ao bem que deve-
mos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  
 

AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 
1ª LEITURA  (Is 25,6-10a) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
– 6O Senhor dos exércitos dará neste mon-
te, para todos os povos, um banquete de 
ricas iguarias, regado com vinho puro, ser-
vido de pratos deliciosos e dos mais finos 
vinhos. 7Ele removerá, neste monte, a pon-
ta da cadeia que ligava todos os povos, a 
teia em que tinha envolvido todas as na-
ções. 8O Senhor Deus eliminará para sem-
pre a morte, e enxugará as lágrimas de to-
das as faces, e acabará com a desonra do 
seu povo em toda a terra; o Senhor o dis-
se. 9Naquele dia, se dirá: “Este é o nosso 
Deus, esperamos nele, até que nos salvou; 
este é o Senhor, nele temos confiado: va-
mos alegrar-nos e exultar por nos ter sal-
vo”. 10aE a mão do Senhor repousará sobre 
este monte.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  22(23) 
 

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

Na casa do Senhor  
habitarei, eternamente. 
 

1. O Senhor é o pastor que me conduz; / 
não me falta coisa alguma. / Pelos prados 
e campinas verdejantes / ele me leva a 
descansar. / Para as águas repousantes 
me encaminha, / e restaura as minhas for-
ças. 
 

2. Ele me guia no caminho mais seguro, / 
pela honra do seu nome. / Mesmo que eu 
passe pelo vale tenebroso, / nenhum mal 
eu temerei; / estais comigo com bastão e 
com cajado; / eles me dão a segurança! 



‘ 

  

 

3. Preparais à minha frente uma mesa, / 
bem à vista do inimigo, / e com óleo vós 
ungis minha cabeça; / o meu cálice trans-
borda. 
 

4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me 
/ por toda a minha vida; / e na casa do Se-
nhor habitarei / pelos tempos infinitos. 
 

2ª LEITURA  (Fl 4,12-14.19-20) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipen-
ses. – Irmãos, 12sei viver na miséria e sei 
viver na abundância. Eu aprendi o segredo 
de viver em toda e qualquer situação, es-
tando farto ou passando fome, tendo de 
sobra ou sofrendo necessidade. 13Tudo 
posso naquele que me dá força. 14No en-
tanto, fizestes bem em compartilhar as mi-
nhas dificuldades. 19O meu Deus proverá 
esplendidamente, com sua riqueza, a todas 
as vossas necessidades, em Cristo Jesus. 
20Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos sécu-
los dos séculos. Amém. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mateus 22,1-14) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 11 - Pau-
lus)  
 

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

Que o Pai do Senhor, do Senhor Jesus 
Cristo / nos dê do saber, do saber o espi-
rito; / conheçamos assim, assim a espe-
rança / à qual nos chamou, nos chamou, 
como herança! 
 

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, 1Jesus voltou a falar em 
parábolas aos sumos sacerdotes e aos an-
ciãos do povo, 2dizendo: “O Reino dos 
Céus é como a história do rei que preparou 
a festa de casamento do seu filho. 3E man-
dou os seus empregados para chamar os 
convidados para a festa, mas estes não 
quiseram ir. 4O rei mandou outros empre-
gados, dizendo: `Dizei aos convidados: já 
preparei o banquete, os bois e os animais 
cevados já foram abatidos, e tudo está 
pronto. Vinde para a festa!' 5Mas os convi-
dados não deram a menor atenção: um foi 
para o seu campo, outro para os seus ne-
gócios, 6outros agarraram os empregados, 
bateram neles e os mataram. 7O rei ficou 
indignado e mandou suas tropas para ma-
tar aqueles assassinos e incendiar a cida-
de deles. 8Em seguida, o rei disse aos em-

pregados: `A festa de casamento está 
pronta, mas os convidados não foram dig-
nos dela. 9Portanto, ide até às encruzilha-
das dos caminhos e convidai para a festa 
todos os que encontrardes.' 10Então os 
empregados saíram pelos caminhos e reu-
niram todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala da festa ficou cheia de con-
vidados. 11Quando o rei entrou para ver os 
convidados, observou ali um homem que 
não estava usando traje de festa 12e per-
guntou-lhe: `Amigo, como entraste aqui 
sem o traje de festa?' Mas o homem nada 
respondeu. 13Então o rei disse aos que 
serviam: `Amarrai os pés e as mãos desse 
homem e jogai-o fora, na escuridão! Ali ha-
verá choro e ranger de dentes'. 14Por que 
muitos são chamados, e poucos são esco-
lhidos.”   – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ    
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, a Igreja missionária 
partilha a alegria do evangelho além de 
suas fronteiras. O Senhor inclui todos no 
banquete do Reino. Em atitude de gratidão 
e confiança, apresentemos nossas súpli-
cas, dizendo: 
  

AS: Fazei-nos, Senhor, missionários do 
vosso reino! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Concluamos, juntos, com a oração da 
Campanha Missionária: 
 

AS: Deus de misericórdia, / que envias-
tes vosso Filho, Jesus Cristo, / e nos 
sustentais com a força do Espírito San-
to, / ensinai-nos a caminhar juntos, / e, a 
exemplo de Maria, nossa Mãe Apareci-
da, / na celebração dos 300 anos do en-
contro da imagem, / sejamos, em toda a 
parte, / testemunhas proféticas da ale-
gria do Evangelho / para uma Igreja em 
saída. / Amém!   

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 
7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VII, faixa 12 - Paulus)  
 

1 – Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo pão que nós recebemos, / 
foi de graça e com amor. 
 

O homem que trabalha / faz a terra pro-
duzir. / O trabalho multiplica os dons / 
que nós vamos repartir. 
 

2 - Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo vinho que nós recebemos, / 
foi de graça e com amor.  
 

3 - E nós participamos / da construção do 
mundo novo / com Deus, que jamais des-
preza / nossa imensa pequenez. 
 

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: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, 
as preces dos vossos fiéis, para que o 
nosso culto filial nos leve à glória do céu. 
Por Cristo, nosso Senhor.     
AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
(Missal, página 488). 

 
9 - PAI-NOSSO             (como de costume) 

 
PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda de Cristo salvador. 
 

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; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e 
o Espírito Santo.  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, tende piedade de nós. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 



 
 
   

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: Cantos de Abertura e Comunhão, fai-
xa 20 - Paulus)  
 

Ant.: O Senhor poderoso em amor / Um 
banquete pra nós preparou. (bis) 
 

Ref.: Vinde todos comer do manjar / E do 
vinho mais fino provar. (bis) 
 

1. Pois o reino do céu é uma festa / Que 
um Rei preparou pra seu Filho / E mandou 
os seus servos saírem, / Convidando a to-
dos amigos. 
 

2. "Dizei, pois, que o banquete está pronto 
/ E que tudo já está preparado!" / Mas, por 
mais que o Rei insistisse, / Não vieram os 
seus convidados. 
 

3. E o Rei ficou foi desgostoso, / Ficou 
mesmo até indignado / E mandou convidar 
todo mundo / Para a festa do seu Filho 
amado. 
 

4. E o salão ficou mesmo repleto / Dessa 
gente que o mundo despreza: / Dos sem 
vez, dos sem voz, dos sem nada. / E os 
pequenos fizeram a festa! 

 
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:  Amém! 

 

 

 

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 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

PR. ou Diácono: Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 
 

(CD Festas Litúrgicas III – Faixa 13) 
 

1.Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-
nos seu manto cor de anil. / Guarda nossa 
vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do 
Brasil. 
 

Ave, Maria!  Ave Maria!  (2x) 
 

2.Com amor divino, guarda os peregrinos 
nesta caminhada para o além. / Dá-lhes 
companhia, pois também um dia foste pe-
regrina em Belém. 

 
13 - REFLEXÃO 
 

O Dia Mundial das Missões 
 

 Hoje e amanhã, em toda a Igreja Cató-
lica, está sendo comemorado o DIA 

MUNDIAL DAS MISSÕES.  É sempre o penúl-
timo domingo do mês de outubro. O Dia 
Mundial das Missões é um momento privi-
legiado para os fiéis dos vários continentes 
se empenhem com oração e gestos con-
cretos de solidariedade, no apoio às Igrejas 
jovens dos territórios de missão.  
 Muitos países do mundo, sobretudo da 
África, Ásia e da América Latina e Caribe – 
ainda não tem condições de construir as 
suas igrejas, casas de formação para os 
seminaristas, centros de catequese e ou-
tras estruturas eclesiais. Quem for à missa 
deste domingo, vai poder contribuir com a 
coleta das missões. Os recursos serão en-
viados pelas dioceses para o Papa Fran-
cisco e ele através dos órgãos missionários 
distribui para as igrejas mais necessitadas. 
 Na mensagem que escreveu para este 
ano de 2017, o Papa Francisco afirmou 
que a missão está no coração da fé cristã. 
“De fato a Igreja é, por sua natureza, mis-
sionária; se assim não for, deixa de ser a 
Igreja de Cristo, não passando duma asso-
ciação entre muitas outras, que rapidamen-
te veria exaurir-se a sua finalidade e desa-
pareceria. Por isso, somos convidados a 
interrogar-nos sobre algumas questões que 
tocam a própria identidade cristã e as nos-
sas responsabilidades de crentes, num 
mundo baralhado com tantas quimeras, 
ferido por grandes frustrações e dilacerado 
por numerosas guerras fratricidas, que in-
justamente atingem sobretudo os inocen-
tes” (Mensagem para as Missões 2017). 
 No evangelho deste domingo diz a ra-
zão da missão. Deus tem sempre um farto 
banquete pronto para os seus convidados.  

 Jesus fala de um rei que dá um ban-
quete para comemorar o casamento de 
seu filho: bois e animais cevados foram 
preparados (Mt 22,1-14). Depois fez convi-
tes insistentes: “Vinde para festa”! Os pri-
meiros convidados não deram atenção e 
usam a violência para com os empregados 
do rei. Julgam muito mais importante as 
ocupações habituais: “um foi para o seu 
campo, outro para os seus negócios” = 
agricultura e comércio. Nós temos as coi-
sas cotidianas para fazer e não podemos 
pensar muito seriamente em Deus. Nós já 
temos as coisas que nos ocupam, normal-
mente. O grande concorrente de Deus é o 
cotidiano (Ratzinger). Não querem ser per-
turbados nos âmbitos e planos dentro dos 
quais se movem. A oferta de comunhão 
com Deus termina sendo considerada sem 
valor e inoportuna. 
 É bonito que Deus quando recebe um 
não, ao invés de se deprimir: aumenta a 
sua perspectiva: convidai a todos os que 
encontrardes. E os empregados saíram 
pelos caminhos, reuniram maus e bons e a 
sala ficou cheia. 
 Tudo estava mesmo pronto! Deus tem 
necessidade de comunhão com os homens 
e as mulheres deste mundo. Ele quer que 
nos tornemos participantes dos seus bens, 
quer que sejamos seus comensais. O nos-
so pecado é não responder ao seu convite 
que ele nos faz, preferindo frequentar as 
festas e os eventos que achamos mais in-
teressantes. Quem estiver mais necessita-
do, se apresenta e pode entrar na sala, 
participar da abundância dos bens do céu! 
O Filho de Deus esposa a nossa humani-
dade, se encarna, se doa, se imola, torna-
se comida e bebida de salvação. Nos foi 
dado um vestido novo no batismo e fize-
mos o compromisso de mantê-lo sempre 
em condições de participar do amor de 
Deus.  Nós precisamos entender que Deus 
oferece os melhores manjares e os vinhos 
mais saborosos. Basta sermos atenciosos! 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Rm 1,1-7; Sl 97; Lc 11,29-32; 3ªf.: Rm 
1,16-25; Sl 18; Lc 11,37-41; 4ªf., S. Lucas: 
2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9; 5ªf.: Rm 3,21-
30; Sl 129; Lc 11,47-54; 6ªf,: Rm 4,1-8, Sl 31; 
Lc 12 1-7; Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104; Lc 
12,8-12. 
 

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

