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Espaço simbólico:  
um painel, de modo que 
fique diante da assem-
bleia - que tenha galhos 
secos, espinhos, folhas 
secas e no centro, uma 
flôr para significar que 
os galhos secos, espi-
nhos e folhas secas é o 
resultado do mal, de 

sua esterilidade e da maldade no mundo. 
Mesmo assim, apesar da presença do mal em 
todas as partes da vida, a flor do bem, sempre 
nasce e é mais bonita, destacando-se, inclu-
sive, no meio da maldade. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
(CD: Liturgia VI, faixa 12 - Paulus) 
 

 

O Senhor é minha luz, / Ele é minha 
salvação, / Que poderei temer? / Deus, 
minha proteção. 
 

1. O Senhor é minha luz, /  Ele é minha 
salvação. / O que é que eu vou te-mer? / 
Deus é minha proteção. /: Ele guarda minha 
vida: Eu não vou ter medo, não. (2x) 
 

2. Quando os maus vêm avançando, / pro-
curando me acuar. / Desejando ver meu fim, 
/  querendo me matar, /: Inimigos opresso-
res / é que vão se liquidar. (2x) 
 

3. Se um exército se armar / contra mim, não 
temerei. / Meu coração está firme, / e firme 
ficarei. /: Se estourar uma batalha, / mesmo 
assim, confiarei! (2x) 
 

4. Sei que eu hei de ver, um dia, / a bon-
dade do Senhor. / Lá, na terra dos viventes, 
/ viverei no seu amor. /: Espera em Deus! 
Cria coragem! / Espera em Deus que é teu 
Senhor! (2x) 

 
1 - ACOLHIDA  
 

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

PR:  O Senhor, que encaminha os nossos 

corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 
2 - ATO PENITENCIAL                   (cantado) 
(CD Partes Fixas da Missa - Faixa 1 - Paulus) 
 

PR:  Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos 
o nosso espírito ao arrependimento 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 pecado-
res, / 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:  Amem, amém! 

 
3 – GLÓRIA  (CD Partes Fixas da Missa, faixa 

9 - Paulus) 
 

Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra 
aos homens por ele amados. (bis)  
Senhor Deus, rei dos céus, / Deus Pai todo-
poderoso: / nós vos louvamos, vos bendi-
zemos, / vos adoramos, vos glorificamos. / 
Nós vos damos graças / por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho unigê-
nito, / Senhor Deus, Cordeiro de Deus, / Fi-
lho de Deus Pai. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, / tende piedade de nós. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a 
nossa súplica. / Vós que estais à direita do 
Pai, / tende piedade de nós. 
Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, só 
vós o Altíssimo, Jesus Cristo. / com o 
Espírito Santo, / na glória de Deus Pai, na 
glória de Deus Pai. Amém! (5x) 
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei 
o nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspi-
ração, pensar o que é certo e realizá-lo com 

vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.   AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 
1ª LEITURA  (Gn 3,9-15) 
 

Leitura do Livro do Gênesis. 
– Depois que o homem comeu da fruta da 
árvore, 9o Senhor Deus chamou Adão, di-
zendo: “Onde estás?” 10E ele respondeu: 
“Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, 
porque estava nu; e me escondi”. 11Disse-
lhe o Senhor Deus: “E quem te disse que 
estavas nu? Então comeste da árvore, de 
cujo fruto te proibi comer?” 12Adão disse: “A 
mulher que tu me deste por companheira, 
foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu 
comi”. 13Disse o Senhor Deus à mulher: “Por 
que fizeste isso?” E a mulher respondeu: “A 
serpente enganou-me e eu comi”. 14Então o 
Senhor Deus disse à serpente: “Porque fi-
zeste isso, serás maldita entre todos os ani-
mais domésticos e todos os animais selva-
gens! Rastejarás sobre o ventre e comerás 
pó todos os dias da tua vida! 15Porei inimi-
zade entre ti e a mulher, entre a tua descen-
dência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu 
lhe ferirás o calcanhar”. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  129(130) 
 

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

No Senhor toda graça e redenção! 
 

1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, 
/ escutai a minha voz! / Vossos ouvidos es-
tejam bem atentos / ao clamor da minha 
prece! 
 

2. Se levardes em conta nossas faltas, / 
quem haverá de subsistir? / Mas em vós se 
encontra o perdão, / eu vos temo e em vós 
espero. 
 

3. No Senhor ponho a minha esperança, / 



‘ 

  

espero em sua palavra. / A minh'alma es-
pera no Senhor / mais que o vigia pela au-
rora. 
 

4. Espere Israel pelo Senhor, / pois no Se-
nhor se encontra toda graça / e copiosa re-
denção. / Ele vem libertar a Israel / de toda 
a sua culpa. 
 
2ª LEITURA  (2 Cor 4,13-5,1) 
 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos 
Coríntios. – Irmãos, 13sustentados pelo mesmo 
espírito de fé, conforme o que está escrito: 'Eu 
creio e, por isso, falei', nós também cremos e, 
por isso, falamos, 14certos de que aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 
também com Jesus e nos colocará ao seu lado, 
juntamente convosco. 15E tudo isso é por causa 
de vós, para que a abundância da graça em um 
número maior de pessoas faça crescer a ação 
de graças para a glória de Deus. 16Por isso, não 
desanimamos. Mesmo se o nosso homem exte-
rior se vai arruinando, o nosso homem interior, 
pelo contrário, vai-se renovando, dia a dia. 
17Com efeito, o volume insignificante de uma tri-
bulação momentânea acarreta para nós uma 
glória eterna e incomensurável. 18E isso acon-
tece, porque voltamos os nossos olhares para as 
coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. 
Pois o que é visível é passageiro, mas o que é 
invisível é eterno. 5,1De fato, sabemos que, se a 
tenda em que moramos neste mundo for destru-
ída, Deus nos dá uma outra moradia no céu que 
não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 3,20-35) 
 

(CD: Liturgia IX, melodia da faixa 6 - Paulus)  
 

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

Diz o Senhor: “Eu chamei vocês de amigos, 
/ pois os segredos do meu Pai lhes revelei, 
/: contei-lhes tudo que do meu Pai eu tenho 
ouvido!” 
 

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, 20Jesus voltou para casa 
com os seus discípulos. E de novo se reuniu 
tanta gente que eles nem sequer podiam co-
mer. 21Quando souberam disso, os parentes 
de Jesus saíram para agarrá-lo, porque di-
ziam que estava fora de si. 22Os mestres da 
Lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam 
que ele estava possuído por Belzebu, e que 
pelo príncipe dos demônios ele expulsava 
os demônios. 23Então Jesus os chamou e 
falou-lhes em parábolas: “Como é que Sata-
nás pode expulsar a Satanás? 24Se um 

reino se divide contra si mesmo, ele não po-
derá manter-se. 25Se uma família se divide 
contra si mesma, ela não poderá manter-se. 
26Assim, se Satanás se levanta contra si 
mesmo e se divide, não poderá sobreviver, 
mas será destruído. 27Ninguém pode entrar 
na casa de um homem forte para roubar 
seus bens, sem antes o amarrar. Só depois 
poderá saquear sua casa. 28Em verdade vos 
digo: tudo será perdoado aos homens, tanto 
os pecados, como qualquer blasfêmia que 
tiverem dito. 29Mas quem blasfemar contra o 
Espírito Santo, nunca será perdoado, mas 
será culpado de um pecado eterno”. 30Jesus 
falou isso, porque diziam: “Ele está possu-
ído por um espírito mau”. 31Nisso chegaram 
sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado 
de fora e mandaram chamá-lo. 32Havia uma 
multidão sentada ao redor dele. Então lhe 
disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá 
fora à tua procura”. 33Ele respondeu: “Quem 
é minha mãe, e quem são meus irmãos?” 
34E olhando para os que estavam sentados 
ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe 
e meus irmãos. 35Quem faz a vontade de 
Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mi-
nha mãe”.   – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, na certeza de que o 
Senhor está sempre atento às nossas ne-
cessidades, supliquemos com confiança, di-
zendo: 
  

AS:  Senhor, escutai a nossa prece! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Ó Pai, acolhei as preces que vos diri-
gimos com confiança, por Cristo, nosso Se-
nhor. 
 

AS:  Amém!  

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 

 
7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 (CD: Liturgia VI, faixa 14 - Paulus)  
 

1- Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Cri-
ador. / O pão que nós recebemos / é prova 
do seu amor. / O pão que nós recebemos / 
é prova do seu amor, / é o fruto de sua terra 
do povo trabalhador. / É o fruto de sua terra 

/ do povo trabalhador. / Na missa é trans-
formado / no corpo do Salvador. 
 

Bendito seja Deus, / bendito seu amor. / 
Bendito seja Deus / Pai onipotente, 
nosso Criador. (2x) 
 

2- Bendito e louvado seja / o Pai, nosso Cri-
ador. / O vinho que recebemos / é prova do 
seu amor. / O vinho que recebemos é / 
prova do seu amor, / é o fruto de sua terra / 
do povo trabalhador. / É o fruto de sua terra 
/ do povo trabalhador. / Na missa é trans-
formado / no sangue do Salvador. 
 

PR:  Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-po-
deroso.  

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

PR: Senhor nosso Deus, vede nossa dispo-
sição em vos servir e acolhei nossa ofe-
renda, para que este sacrifício vos seja 
agradável e nos faça crescer na caridade.  
Por Cristo, nosso Senhor.    AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: A história da salvação (Missal, 
página 431/482). 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento,  
ousamos 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 perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguarda-
mos 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 pecado 
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, exceto o refrão)  
 

Quem faz a vontade / de Deus, Pai do céu 
/ é mãe, é irmã, / é como irmão meu! (2x) 
 

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 todos, 
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 ho-
mem que ama sua vida / e a seus dias quer 
dar mais valor? 
 

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

7. 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. 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR:  Ó Deus, que curais nossos males, agi 
em nós por esta eucaristia, libertando-nos 
das más inclinações e orientando para o 
bem a nossa 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: Glorificai a Deus com 
vossa vida. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe!    AS:  Graças a Deus! 
 

LOUVOR FINAL  
 

(CD Cantos de Abertura e Comunhão  – 
Faixa 13) 
 

1. Entoai ao Senhor novo canto, / Pois pro-
dígios foi ele quem fez. / Sua mão e o seu 
braço santo. / A vitória lhe deram, de vez. 
 

Então, os povos viram / O Deus que nos 
salvou, / Por isso, ó terra inteira, / Cantai 
louvor a Deus. 
 

2. O Senhor revelou seu auxílio, / Sua jus-
tiça aos povos mostrou. / Recordou-se de 
sua bondade, / Em favor de seu povo fiel. 

 
13 - REFLEXÃO 
 

A nova família de Jesus 
 

 O evangelho do domingo passado termi-
nou dizendo que os “fariseus e os partidá-
rios de Herodes começaram a tramar como 
haveriam de matar Jesus”. Jesus tinha cu-
rado no dia de sábado um homem com a 
mão seca (3,3). Todo o terceiro capítulo do 
evangelho de Marcos se chama “crise na 
Galileia”. 
 Nós estamos acostumados a raciocinar 
pensando que todas as coisas estejam 
dando tudo certo. Aqui temos o contrário. 
Todos contra Jesus. 
 No meio dessa crise, o texto diz que Je-
sus tem uma “casa” e que as multidões o 
cercam de tal modo que ele não tem nem 
tempo para comer. Contraditoriamente, 
nessa crise, Jesus reúne as pessoas. Nasce 
assim a comunidade cristã, o círculo dos se-
guidores, dos amigos de Jesus. 
 Jesus busca então ter a disposição algu-
mas pessoas para que não seja destruído 
pelos inimigos. Quando as ondas se enfure-
ciam, ele se protegia na barca de Pedro, 
agora tem a comunidade dos discípulos. Os 
discípulos foram chamados para estar com 
ele, segui-lo e depois enviados. 
 “Havia uma multidão sentada ao redor 
de Jesus”. Essa seria uma imagem da 

Igreja. São as pessoas que se reúnem para 
escutar a Palavra de Jesus. São as muitas 
assembleias no mundo inteiro. Nós fazemos 
parte dessa multidão. 
  “Quem são meus irmãos e minhas ir-
mãs? E olhando para os que estavam sen-
tados ao redor, disse-lhes aqui estão os 
meus irmãos e minha mãe. Quem faz a von-
tade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã 
e minha mãe”. Nesse pequeno trecho a pa-
lavra mãe e irmãos é repetida seis vezes. 
Significa que é preciso que realmente saiba-
mos quem são verdadeiramente os familia-
res de Jesus.  
 Os familiares biológicos estavam preo-
cupados porque a vida itinerante de Jesus 
parecia uma loucura. Jesus se mostra dis-
ponível para as multidões, sobretudo para 
os doentes e pecadores, a ponto de não ter 
tempo para comer. No entanto, toda essa 
dedicação ao invés de conduzir à glória está 
conduzindo à morte.  
 “Quem é minha mãe e quem são os 
meus irmãos?” “Jesus não contesta a famí-
lia, antes queria estender a nível de massa 
as relações fortes e bonitas da família, mul-
tiplicar ao infinito, oferecer casa a todos, 
acasalar todos os filhos dispersos de Deus. 
Quem faz a vontade do Pai, este é meu Pai, 
minha mãe, minha irmã, e meu irmão. Asse-
diado, Jesus não para, não volta atrás, pros-
segue o seu caminho. Muita gente e muita 
solidão. Mas onde ele passa a vida floresce. 
É um sonho de maternidade e de fraterni-
dade ao qual ele não pode abdicar” (Ermes 
Ronchi). 
 Apesar de toda dureza da situação, Je-
sus não desiste. Ele sairá anunciando o Boa 
Nova a toda a criatura:  
 “Eis que o semeador saiu a semear e ao 
semear uma parte da semente caiu à beira 
do caminho e vieram as aves e a comeram. 
Outra parte caiu em terreno pedregoso e 
não havendo terra nasceu logo e secou-se 
[...]” (Mc 4). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ª f.: At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97; Mt 10,7-13; 3ª 
f.: 1Rs 17,7-16; Sl 4; Mt 5,13-16; 4ª f. Sto. An-
tônio de Pádua: 1Rs 18,20-39; Sl 15; Mt 5,17-
19; 5ª f.: 1Rs 18,41-46; Sl 64; Mt 5,20-26; 6ª f.: 
1Rs 19,9a.11-16; Sl 26; Mt 5,27-32; Sáb.: 1Rs 
19,19-21; Sl 15; Mt 5,33-37. 

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

