
 
                

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 11º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 30 - 17/06/2018 
   

Espaço simbólico: a 
ideia consiste em propor 
a mensagem de que 
todos somos comvida-
dos a cultivar a semente 
do Reino de Deus. Para 
isso, propõe-se organi-
zar em uma mesa ou no 
chão, sobre uma lona ou 

tela de estufa, sementes e mudas de plantas, 
colocando ao lado algumas ferramentas como 
pá, rastelo, enxada, etc.  

 

 

 

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, / 
procurando me acuar. / Desejando ver meu 
fim, /  querendo me matar, /: Inimigos 
opressores / 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 
bondade 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:  A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, 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: Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios (pausa). 
Confessemos os nossos pecados: 
 

AS: Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, 
aos anjos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, que rogueis por mim a Deus 
nosso Senhor. 
 

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 
amados. 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, força daqueles que esperam 
em vós, sede favorável ao nosso apelo e, 
como nada podemos em nossa fraqueza, 
dai-nos sempre o socorro da vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme 
a vossa vontade, seguindo 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  (Ez 17,22-24) 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel.  
– 22Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo 
tirarei um galho da copa do cedro, do mais 
alto de seus ramos arrancarei um broto e o 
plantarei sobre um monte alto e elevado. 
23Vou plantá-lo sobre o alto monte de 
Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos 
e se tornará um cedro majestoso. Debaixo 
dele pousarão todos os pássaros, à 
sombra de sua ramagem as aves farão 
ninhos. 24E todas as árvores do campo 
saberão que eu sou o Senhor, que abaixo 
a árvore alta e elevo a árvore baixa; faço 
secar a árvore verde e brotar a árvore 
seca. Eu, o Senhor, digo e faço”. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  91(92) 
 

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

Como é bom agradecermos ao Senhor. 
 

1. Como é bom agradecermos ao Senhor / 
e cantar salmos de louvor ao Deus 
Altíssimo! / Anunciar pela manhã vossa 
bondade, / e o vosso amor fiel, a noite 
inteira. 
 

2. O justo crescerá como a palmeira, / 
florirá igual ao cedro que há no Líbano; / na 
casa do Senhor estão plantados, / nos 
átrios de meu Deus florescerão. 
 

3. Mesmo no tempo da velhice darão 
frutos, / cheios de seiva e de folhas 
verdejantes; / e dirão: “É justo mesmo o 



‘ 

  

Senhor Deus: / meu Rochedo, não existe 
nele o mal!” 
 

2ª LEITURA  (2Cor 5,6-10) 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
aos Coríntios. – Irmãos, 6estamos sempre 
cheios de confiança e bem lembrados de 
que, enquanto moramos no corpo, somos 
peregrinos longe do Senhor; 7pois 
caminhamos na fé e não na visão clara. 
8Mas estamos cheios de confiança e 
preferimos deixar a moradia do nosso 
corpo, para ir morar junto do Senhor. 9Por 
isso, também nos empenhamos em ser 
agradáveis a ele, quer estejamos no corpo, 
quer já tenhamos deixado essa morada. 
10Aliás, todos nós temos de comparecer às 
claras perante o tribunal de Cristo, para 
cada um receber a devida recompensa - 
prêmio ou castigo - do que tiver feito ao 
longo de sua vida corporal. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 4,26-34) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 7)  
 

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

Vem abrir nosso coração, Senhor! / Ó 
Senhor, abre o nosso coração, / e, então, 
da palavra do teu Filho / vamos ter, ó 
Senhor, compreensão! 
 

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, 26Jesus disse à 
multidão: “O Reino de Deus é como 
quando alguém espalha a semente na 
terra. 27Ele vai dormir e acorda, noite e dia, 
e a semente vai germinando e crescendo, 
mas ele não sabe como isso acontece. 28A 
terra, por si mesma, produz o fruto: 
primeiro aparecem as folhas, depois vem a 
espiga e, por fim, os grãos que enchem a 
espiga. 29Quando as espigas estão 
maduras, o homem mete logo a foice, 
porque o tempo da colheita chegou”. 30E 
Jesus continuou: “Com que mais 
poderemos comparar o Reino de Deus? 
Que parábola usaremos para representá-
lo? 31O Reino de Deus é como um grão de 
mostarda que, ao ser semeado na terra, é 
a menor de todas as sementes da terra. 
32Quando é semeado, cresce e se torna 
maior do que todas as hortaliças, e 
estende ramos tão grandes, que os 
pássaros do céu podem abrigar-se à sua 
sombra”. 33Jesus anunciava a Palavra 

usando muitas parábolas como estas, 
conforme eles podiam compreender. 34E só 
lhes falava por meio de parábolas, mas, 
quando estava sozinho com os discípulos, 
explicava tudo.   – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ 
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, Jesus plantou o reino 
de Deus no mundo. Rezemos para que 
nunca nos faltem a esperança e o 
compromisso com ele, dizendo: 
  

AS:  Senhor, Venha a nós o vosso reino! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 
 

PR:  Pai de misericórdia, acolhei com 
bondade os pedidos de vossos filhos e 
filhas, reunidos em vosso nome. Por 
Cristo, nosso Senhor.   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 
Criador. / 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 transformado 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 
Criador. / 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 
transformado no sangue do Salvador. 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

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:  Ó Deus, que pelo pão e o vinho 

alimentais a vida dos seres humanos e os 
renovais pelo sacramento, fazei que 
jamais falte este sustento ao nosso corpo 

e à nossa alma. Por Cristo, nosso Senhor.    
AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 
Prefácio: Deus conduz sua Igreja pelo 
caminho as salvação. (Missal, página 848) 

 
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 
convosco! 
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)  
 

O Reino de Deus, qual grão de 
mostarda, / se faz grande arbusto, das 
aves pousada. (2x) 
 

SALMO 34/33 
 

1. Vamos juntos dar glória ao Senhor / e a 
seu nome fazer louvação / Procurei o 
Senhor, 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, / 
defendendo 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 
homem 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, esta comunhão na Eucaristia 
prefigura a união dos fiéis em vosso amor; 
fazei que realize também a comunhão na 
vossa Igreja. 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 
 

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 
prodígios 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 
justiça aos povos mostrou. / Recordou-se 
de sua bondade, / Em favor de seu povo 
fiel. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

Germinar a semente 
 

 Jesus não desiste de anunciar o seu 
evangelho que transforma o mundo. Esse 
tema se adequa também aos santos que 
nós estamos celebrando: Santo Antônio, 
São João Batista e São Pedro.  
 “Vale, portanto, amados irmãos, 
distinguir o pregar do semear, pois o 
pregar que é falar se faz com a boca e o 
pregar que é semear, como diz o Senhor 
no Evangelho, se faz com a mão, por isso 
diz o texto que o semeador saiu para 
semear. Para falar ao vento, irmãos, 
bastam palavras, para falar aos corações e 
fazer que a semente germine são 
necessárias obras, muito mais que 
palavras” (Padre Vieira). 
 “O reino dos céus é como alguém que 
espalha a semente na terra. Dormir e 
acordar, noite e dia, e a semente vai 
germinando e crescendo, mas ele não 
sabe como isso acontece. A terra, por si 
mesma, produz o fruto: primeiro aparecem 
as folhas, depois vem a espiga, e por fim 
os grãos que enchem as espigas. Quando 
as espigas estão maduras, o homem mete 
a foice porque é o tempo da colheita [...]” 
Mc 4,26-34). 
 O evangelho é a força dos discípulos e 
das comunidades cristãs, pequenas e 
grandes. A única coisa que os discípulos 
devem fazer é se deixar conduzir e se 
transformar a partir daquela pequena 
semente! Se damos espaço a Deus, ele 
revolucionará as nossas vidas. Se 
deixamos que ele conduza a nossa, ela 
assumirá as dimensões do céu!  A ideia 
que nós fazemos do reino de Deus é de 
algo poderoso, visível, forte, grandioso. 
Jesus, ao invés, diz que o reino é 
semelhante ao grão de mostarda.   
 Os palestinos da época de Jesus e dos 
de hoje também estavam terrorizados com 
os grãos de mostarda. Se alguém vai na 
Palestina percebe que a mostarda cresce 
em todos os lugares. Sendo uma semente 
muito pequena, ela se insinua entre as 
paredes, sobre os telhados, pelas ruas, por 

todos os lugares. Cresce em todos os 
lugares. O reino pode nascer e crescer em 
todos os lugares. Mostarda é um arbusto 
que não chama a atenção. Andando pelos 
campos e pelas ruas, se alguém não 
conhece, se bate com uma árvore de 
grande estatura.  
 O reino não é espetacular, pode ser 
espalhar-se, mas não chama atenção. 
Pequeno ou grande não chama atenção, 
não é visto. Os apóstolos evangelizaram o 
mundo. O evangelho está em todos os 
lugares, mas não causa rumores.  
 Na primeira parábola a atenção é 
colocada no dinamismo da semente: a 
semente que é lançada sobre a terra, seja 
que agricultor durma ou esteja acordado, 
ela germina por si. O homem semeia com a 
confiança que o seu trabalho não será 
inútil. O agricultor confia na força da 
semente e na bondade do terreno. 
Também a segunda parábola utiliza a 
imagem da semeadura. Trata-se de uma 
semente específica, o grão de mostarda, 
considerado a menor de todas as 
sementes. Mesmo diminuto, ele é cheio de 
vida. Quando se rompe nasce broto cheio 
de vida, capaz de crescer até se tornar a 
maior de todas as hortaliças. A fraqueza da 
semente é ficar intacta, a força é o seu 
perder-se no contato com o solo. O reino 
de Deus é uma realidade pequena, um 
coração pobre que se apropria do amor de 
Deus, da força de Cristo (Bento XVI, 
Ângelus, 17 de junho de 2012). 
 “Acontece no reino de Deus como 
quando um homem semeia. Deus é 
semeador infatigável de nossa terra, 
continuamente ele lança em nós e no 
cosmos as suas energias em forma 
germinais: a função é conduzi-las à 
maturação. Nós somos um punhado de 
terra onde Deus depõe continuamente os 
seus germes vitais. Ninguém é privado, 
ninguém é vazio, porque a mão de Deus 
continua a criar” (E. Ronchi). 
 Cristãos leigos e leigas, sal da terra e 
luz do mundo, sujeito de uma Igreja em 
saída para o anúncio do Reino.  
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ª f.: 1Rs 21,1-16; Sl 5; Mt 5,38-42; 3ª f.: 1Rs 
21,17-29; Sl 50; Mt 5,43-48; 4ª f.: 2Rs 2,1.6-14; 
Sl 30; Mt 6,1-6.16-18; 5ª f.: Eclo 48,1-15; Sl 96; 
Mt 6,7-15; 6ª f.: 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131; Mt 
6,19-23; Sáb.: 2Cr 24,17-25; Sl 88; Mt 6,24-34. 

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

