
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 6º Domingo do Tempo Comum 

Ano B – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 07 -  11/02/2018 
   

Sugestões: sugerimos 
neste dia dedicado ao 
enfermo um arranjo de 
belas flores e ao lado, 
em destaque, o óleo 
para a unção dos en-
fermos. Ao final da ce-
lebração, além da bên-
ção aos doentes, pode-
se também ungi-los. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Liturgia VI, faixa 8 - Paulus) 
 

6º DOMINGO 
 

Sê a rocha que me abriga, Casa forte 
que me salva; / Para honra do teu nome 
És o guia que me ampara! 
 

Salmo 30 (31) 
 

1- Ponho em Deus minha esperança, Que 
eu não seja envergonhado / Já que és jus-
to, me defende: Sei que vou ser libertado. / 
Vem ouvir a minha voz, Eu estou angusti-
ado. 
 

2- Sê pra mim uma rocha firme, Sê pra 
mim seguro abrigo, / Sê pra mim uma for-
taleza, Me orienta e eu vou contigo, / Eu te 
entrego o meu espírito, Desde agora, eu te 
bendigo. 
 

3- Confiando em tua face, Vão vencer os 
intrigantes. / Recebidos em tua tenda, Pro-
teção terão constante. / Sê bendito, meu 
Senhor, Sê bendito em todo instante. 
 

4- Eu dizia na aflição: “Deus não quer sa-
ber de mim”. / Vejo agora que me ouviu, 
Quando eu reclamei assim. / Santos todos, 
amem, louvem O Senhor, até o fim” 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
AS:  Amém! 
 

PR: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

 

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

2 - ATO PENITENCIAL                (Cantado) 
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 2 - Paulus) 
 

PR:  Em Jesus Cristo, o justo, que interce-
de por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso espírito ao arrependi-
mento para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da mesa do Senhor (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  (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:  Ó Deus, que prometestes permanecer 
nos corações sinceros e retos, dai-nos, por 
vossa graça, viver de tal modo, que pos-
sais habitar em nós. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo.    AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO (Facultativo) Pode-se 

cantar o refrão orante, do CD Celebrando o 
Dia do Senhor – Fasixa 14 ou outro refrão 
apropriado) 
 

A palavra do Senhor  / é lâmpada para 
os meus passos / e luz para o meu 
caminho. 
 

1ª LEITURA  (2 Reis 5,9-14) 
 

Leitura do segundo Livro dos Reis.  
– Naqueles dias, 9Naamã chegou com 
seus cavalos e carros e parou à porta da 
casa de Eliseu. 10Eliseu mandou um men-
sageiro para lhe dizer: “Vai, lava-te sete 
vezes no Jordão, e tua carne será curada e 
ficarás limpo”. 11Naamã, irritado, foi-se em-
bora, dizendo: “Eu pensava que ele sairia 
para me receber e que, de pé, invocaria o 
nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria 
com sua mão o lugar da lepra e me cura-
ria. 12Será que os rios de Damasco, o Aba-
na e o Farfar, não são melhores do que 
todas as águas de Israel, para eu me ba-
nhar nelas e ficar limpo?” Deu meia-volta e 
partiu indignado. 13Mas seus servos apro-
ximaram-se dele e disseram-lhe: “Senhor, 
se o profeta te mandasse fazer uma coisa 
difícil, não a terias feito? Quanto mais ago-
ra que ele te disse: ‘Lava-te e ficarás lim-
po’”. 14Então ele desceu e mergulhou sete 
vezes no Jordão, conforme o homem de 
Deus tinha mandado, e sua carne tornou-
se semelhante à de uma criancinha, e ele 
ficou purificado. – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  31(32) 
 

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

Sois, Senhor, para mim, alegria e refú-
gio. 
 

1. Feliz o homem que foi perdoado / e cuja 
falta já foi encoberta! / Feliz o homem a 
quem o Senhor † não olha mais como sen-
do culpado / e em cuja alma não há falsi-
dade! 
 



‘ 

  

2. Eu confessei, afinal, meu pecado / e mi-
nha falta vos fiz conhecer. / Disse: “Eu irei 
confessar meu pecado!” / E perdoastes, 
Senhor, minha falta. 
 

3. Regozijai-vos, ó justos, em Deus † e no 
Senhor exultai de alegria! / Corações retos, 
cantai jubilosos! 
 
2ª LEITURA  (1 Cor 10,31–11,1) 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios. – Irmãos, 31quer comais, quer 
bebais, quer façais qualquer outra coisa, 
fazei tudo para a glória de Deus. 32Não es-
candalizeis ninguém, nem judeus, nem 
gregos, nem a Igreja de Deus. 33Fazei co-
mo eu, que procuro agradar a todos em 
tudo, não buscando o que é vantajoso para 
mim mesmo, mas o que é vantajoso para 
todos, a fim de que sejam salvos. 11,1Sede 
meus imitadores, como também eu o sou 
de Cristo. – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mc 1,40-45) 
 

(CD: Liturgia VI, mesma melodia da faixa 13 
- Paulus) 
 

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

Os sãos não precisam de médico, / mas 
sim quem padece na dor; / eu vim socorrer 
os doentes, / salvar a quem é pecador! 
 

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

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

        – Naquele tempo, 40um leproso chegou 
perto de Jesus e, de joelhos, pediu: “Se 
queres, tens o poder de curar-
me”. 41Jesus, cheio de compaixão, esten-
deu a mão, tocou nele e disse: “Eu quero: 
fica curado!” 42No mesmo instante a lepra 
desapareceu e ele ficou curado. 43Então 
Jesus o mandou logo embora, 44falando 
com firmeza: “Não contes nada disso a 
ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e 
oferece, pela tua purificação, o que Moi-
sés ordenou, como prova para eles!” 45Ele 
foi e começou a contar e a divulgar muito 
o fato. Por isso Jesus não podia mais en-
trar publicamente numa cidade: ficava fo-
ra, em lugares desertos. E de toda parte 
vinham procurá-lo. – 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 pe-
lo poder do Espírito Santo; 1) nasceu 
da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, 2) foi crucificado, morto e se-
pultado; 1) desceu à mansão dos mor-
tos; ressuscitou ao terceiro dia; 2) su-
biu aos céus; está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, 1) donde a de 
vir a julgar os vivos e os mortos. 2) 
Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
católica, 1) na comunhão dos santos, 
na remissão dos pecados, 2) na ressur-
reição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, rezemos confiantes 
ao Pai celeste em favor das pessoas mais 
fragilizadas e de todos os que nele buscam 
refúgio, dizendo: 

  

AS: Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Ó Deus, acolhei e atendei os pedidos 
que brotaram desta comunidade reunida 
em vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VI, faixa 9 - Paulus)  
 

SALMO 116/115 
 

A vós, Senhor, apresentamos estes 
dons: / o pão e o vinho, aleluia! 
 

1- Que poderei retribuir ao Senhor Deus / 
por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? 
 

2- Elevo o cálice da minha salvação, / in-
vocando o nome santo do Senhor. 
 

3- Vou cumprir minhas promessas ao Se-
nhor / na presença de seu povo reunido. 
4- Por isso oferto um sacrifício de louvor, / 
invocando o nome santo do 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 este sacrifício nos puri-
fique e renove, e seja fonte de eterna re-

compensa para os que fazem a vossa von-
tade. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 

qe 
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A 
Prefácio: A Igreja a caminho da unidade 
(Missal, pagina 842) 
 

9 - PAI-NOSSO 
PR:  Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do evangelho, ou-
samos dizer: 
 

AS: Pai nosso. 
 

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 esteja sempre con-
vosco! 
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... 
 

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 7- Paulus)   
 

Senhor, se Tu queres, Tu podes curar-
me. / Jesus disse: “Eu quero, puro hás 
de ficar!” (bis) 
 

SALMO 34/33 
 

1- Vamos juntos dar glória ao Senhor / e a 
seu nome fazer louvação. / Procurei o Se-
nhor, me atendeu, / me livrou de uma 
grande aflição. 
 



 

2- Olhem todos pra ele e se alegrem, / todo 
tempo sua boca sorria! / Este pobre gritou 
e Ele ouviu, / fiquei livre de minha agonia. 
 

3- Acampou na batalha seu anjo / defen-
dendo seu povo e o livrando. / Provem to-
dos pra ver como é bom / o Senhor que 
nos vai abrigando. 
 

4- Santos todos, adorem o Senhor, / aos 
que o amam, nenhum mal assalta. / Quem 
é rico empobrece e tem fome, / mas a 
quem busca a Deus nada falta. 
 

5- Ó meus filhos, escutem o que eu digo / 
pra aprender o temor do Senhor. / Qual o 
homem que ama sua vida / e a seus dias 
quer dar mais valor? 
 

6- Tua língua preserva do mal / e não dei-
xes tua boca mentir. / Ama o bem e detesta 
a maldade, / vem a paz procurar e seguir! 
 

7- Deus ouviu quando os justos chamaram 
/ e livrou-os de sua aflição. / Está perto de 
quem se arrepende, / ao pequeno Ele dá 
salvação. 
 

8- Sobre o justo o Senhor olha sempre, / 
seu ouvido se põe a escutar. / Que teus 
olhos se afastem dos maus, / pois ninguém 
deles vai se lembrar. 
 

9- Para o justo há momentos amargos, / 
mas vem Deus pra lhe dar proteção. / Ele 
guarda com amor os seus ossos, / nenhum 
deles terá perdição. 
 

10- A malícia do ímpio o liquida, / quem 
persegue o inocente é arrasado. / O Se-
nhor a seus servos liberta, / quem o abraça 
não é castigado. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, que nos fizestes provar as 
alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o 
alimento que nos traz a verdadeira vida. 
Por Cristo, 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 Louvor a Maria, faixa 9 - Paulus) 
 

Maria, mãe dos caminhantes, / ensina-nos a 
caminhar, / nós somos todos viajantes, / 
mas é difícil sempre andar. 

 

1. Fizeste longa caminhada, para servir a Isa-
bel, / sabendo-te de Deus morada, após teu 
sim a Gabriel. 
 

2. Humilde foi a caminhada, em companhia de 
Jesus, / quando pregava sem parada, levando 
aos homens sua luz. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

“Eu quero, fica curado” 
 

 Hoje, celebramos o último domingo do 
Tempo Comum, antes do Carnaval. En-
quanto Barreiras e outras cidades do Brasil 
e do mundo estão vivendo o carnaval, mui-
tos grupos também realizam encontros, 
retiros e outros eventos eclesiais de espiri-
tualidade, formação e organização da vida 
pastoral. Afinal a Quaresma se aproxima e 
com ela a CF 2018. Fraternidade e Supe-
ração da Violência. “Vós sois irmãos” (Mt 
23,8). 
 Aproveitamos também da pausa do 
Carnaval para apresentar o novo Adminis-
trador Paroquial da Paróquia São João Ba-
tista da cidade de Wanderley – Padre José 
Trindade Dantas dos Reis. O povo de 
Wanderley marcou que vai espera-lo na 
entrada da cidade e representantes da pa-
róquia de Riachão das Neves acompanha 
o padre Trindade, depois dos anos ministé-
rio naquela comunidade.  
 Celebramos também os 10 anos da ins-
talação da Paróquia São José – LEM e 
consagramos o novo altar da matriz da pa-
róquia. 
 O evangelho que lemos neste domingo 
– a cura do leproso - pode servir de moldu-
ra para todos esses eventos especiais dio-
cesanos.  
 No tempo de Jesus, a lepra não era 
somente uma destruição irreversível do 
morto, mas era também uma morte social. 
Flávio José: “os leprosos devem ficar longe 
das cidades, não podiam encontrar nin-
guém, não diferentes de um cadáver”. Era 
cadáver ambulante. Não se sabe como, 
mas o fato é que o evangelho diz que “um 
leproso chegou perto”. Jesus, cheio de mi-
sericórdia, estendeu a mão, tocou nele e 
disse: ‘eu quero: fica curado!’. No mesmo 
instante a lepra desapareceu e ele ficou 
curado” (Mc 6,40-42). 
 “No evangelho toda vez que Jesus se 
comove toca. Toca intocável, tocando ama, 
amando cura. Deus não cura com um de-
creto, mas com uma carícia. A resposta de 
Jesus ao “se queres”, é direta e simples, 
“sim, eu quero, fique curado”. É bela notí-
cia, Deus eternamente quer filhos curados, 

quer as pessoas sãs” (Ermes Ronchi, 
Avvenire, VI Dom TC, 2018). 
 Lendo esse evangelho no último do-
mingo antes da quaresma, entendemos 
que nós somos leprosos e devemos mani-
festar a Jesus que estamos doentes, que 
somos impuros, confessar a nossa miséria 
para reencontrar a vida. Os leprosos eram 
obrigados a gritar para que o seu mal fosse 
evidenciado e as pessoas pudessem se 
proteger do contágio. O leproso do evange-
lho não grita, se aproxima e suplica de joe-
lhos. “Se queres, podes me purificar”. Con-
fiou a Jesus o seu mal e espera poder ser 
atendido. E isso acontece. Assim, nós de-
vemos nos aproximar de Jesus não somen-
te nesta quaresma, mas na normalidade da 
vida cristã. 
 O pecado, como a lepra, conduz à mor-
te, não do corpo, mais da vida espiritual. 
Como a lepra, o pecado tende sempre a 
alargar a sua influência, tomar o corpo todo 
e inclusive se estender para outras pesso-
as. 
 Mas o poder de Deus em Jesus é tão 
grande que é suficiente um toque para tor-
nar a pessoa sã e uma entusiasmada 
anunciadora do amor de Deus. 
 Diante do contagioso, do impuro, de um 
cadáver que caminha, que não se deve to-
car, um descartado, Jesus demonstra 
‘compaixão’. 
 Purificados, curados, devemos, como o 
leproso nos tornar anunciadores da miseri-
córdia de Jesus. O curado se torna uma 
testemunha, um evangelizador. 
 Essa é conversão que exigirá de nós a 
quaresma que estamos iniciando. A Pás-
coa, que virá depois de 40 dias, deverá 
restituir não somente a pureza exterior de 
nossas vidas, mas também a dignidade 
refeita de filhos e filhas de Deus que todos 
nós somos. 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Tg 1,1-11; Sl 118; Mc 8,11-13; 3ªf.: Tg 
1,12-18; Sl 93; Mc 8,14-21; 4ªf., Cinzas: Jl 
2,12-18; Sl 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A 
esmola, o jejum e a Oração); 5ªf.: Dt 30,15-20; 
Sl 1; Lc 9,22-25; 6ªf.: Is 58,1-9a; Sl 50; Mt 9,14-
15; Sáb.: Is 58,9b-14; Sl 85; Lc 5,27-32. 

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

