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Espaço simbólico: 
a foto é uma sugestão 
para o arranjo que po-
derá ser enriquecido 
com outros elementos, 
considerando a mensa-
gem que se pretende 
passar: os galhos secos 
representam as obje-
ções ao projeto divino. 

Cada um dos galhos pode ser uma objeção, 
como por exemplo, o preconceito contra a reli-
gião, a comercialização da fé, a indiferença 
para com o projeto divino... No meio disso, a flor 
do profetismo, de quem planta flores do amor e 
da misericórdia divina em meio às securas da 
rejeição da sociedade onde vivemos. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia VI, faixa 19 - Paulus) 
 

No meio da tua casa, / recebemos, ó 
Deus, a tua graça! / Sem fim, nossa lou-
vação, / pois a justiça está toda em tuas 
mãos! 
 
 

SALMO 33 (32) 
 

1. Alegrai-vos no Senhor! / Quem é bom, ve-
nha louvar! / Peguem logo o violão / e o pan-
deiro pra tocar. / Para ele um canto novo / 
vamos, gente, improvisar. 
 

2. Ele cumpre o que promete; / podem nele 
confiar! / Ele ama o que é direito / e Ele sabe 
bem julgar. / Sua Palavra fez o céu, / fez a 
terra, fez o mar. 
 

3. Ele faz do mar um açude / e governa os 
oceanos. / Toda a terra a Ele teme, / mesmo 
os corações humanos. / Tudo aquilo que Ele 
diz / não nos causa desenganos. 
 

4. Põe abaixo os planos todos / desses po-
vos poderosos / e derruba os pensamentos 
/ dos malvados orgulhosos, / mas os planos 
que ele faz / vão sair vitoriosos. 
 

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 
 

PR: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que 
tenha piedade de nós, pecadores. (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 louva-
mos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 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, que pela humilhação do vosso 
Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei 
vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai 
aos que libertastes da escravidão do pe-
cado o gozo das alegrias eternas. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.    
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Ex 2,2-5) 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel.  
– 2Naqueles dias, depois de me ter falado, 
entrou em mim um espírito que me pôs de 
pé. Então, eu ouvi aquele que me falava, 3o 
qual me disse: “Filho do homem, eu te envio 
aos israelitas, nação de rebeldes, que se 
afastaram de mim. Eles e seus pais se re-
voltaram contra mim até o dia de hoje. 4A 
estes filhos de cabeça dura e coração de 
pedra, vou-te enviar, e tu lhes dirás: ‘Assim 
diz o Senhor Deus.’ 5Quer te escutem, quer 
não - pois são um bando de rebeldes - fica-
rão sabendo que houve entre eles um pro-
feta”.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  122(123) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol II - faixa 
13 - Paulus) 
 

Os nossos olhos, estão fitos no Senhor: 
/ tende piedade, ó Senhor, tende piedade! 
 

1. Eu levanto os meus olhos para vós, / que 
habitais nos altos céus. / Como os olhos dos 
escravos estão fitos / nas mãos do seu se-
nhor. 
 

2. Como os olhos das escravas estão fitos / 
nas mãos de sua senhora, / assim os nos-
sos olhos, no Senhor, / até de nós ter pie-
dade. 
 

3. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade; 
/ já é demais esse desprezo! / Estamos far-
tos do escárnio dos ricaços / e do desprezo 
dos soberbos! 

 



‘ 

  

2ª LEITURA  (2Cor 12,7-10) 
 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos 
Coríntios. – Irmãos, 7para que a extraordiná-
ria grandeza das revelações não me enso-
berbecesse, foi espetado na minha carne 
um espinho, que é como um anjo de Sata-
nás a esbofetear-me, a fim de que eu não 
me exalte demais. 8A esse propósito, roguei 
três vezes ao Senhor que o afastasse de 
mim. 9Mas ele disse-me: “Basta-te a minha 
graça. Pois é na fraqueza que a força se ma-
nifesta”. Por isso, de bom grado, eu me glo-
riarei das minhas fraquezas, para que a 
força de Cristo habite em mim. 10Eis porque 
eu me comprazo nas fraquezas, nas injú-
rias, nas necessidades, nas perseguições e 
nas angústias sofridas por amor a Cristo. 
Pois, quando eu me sinto fraco, é então que 
sou forte.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 6,1-6) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 7)  
 

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

Já se fez carne, o Verbo encarnou, / a sua 
tenda entre nós já levantou. / Quem o aco-
lhe, o poder já recebeu / de se tornar e de 
ser filho de Deus! 
 

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. 1Jesus foi a Nazaré, sua 
terra, e seus discípulos o acompanharam. 
2Quando chegou o sábado, começou a en-
sinar na sinagoga. Muitos que o escutavam 
ficavam admirados e diziam: “De onde rece-
beu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sa-
bedoria? E esses grandes milagres que são 
realizados por suas mãos? 3Este homem 
não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de 
Tiago, de Joset, de Judas e de Simão? Suas 
irmãs não moram aqui conosco?” E ficaram 
escandalizados por causa dele. 4Jesus lhes 
dizia: “Um profeta só não é estimado em sua 
pátria, entre seus parentes e familiares”. 5E 
ali não pôde fazer milagre algum. Apenas 
curou alguns doentes, impondo-lhes as 
mãos. 6E admirou-se com a falta de fé deles. 
Jesus percorria os povoados das redonde-
zas, ensinando.   – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor 

nosso Deus que sua Palavra encontre aco-
lhida em cada um de nós, dizendo: 
  

AS: Senhor, vinde fortalecer nossa fé! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Ó Deus, que sois fiel às vossas pro-
messas, acolhei as preces de vossa fa-
mília reunida 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 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 
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 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:  Possamos, ó Deus, ser purificados 
pela oferenda que vos consagramos; que 
ela nos leve, cada vez mais, a viver a vida 
do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
(Missal, página 495) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do evangelho, ousa-
mos dizer: 
 

AS: Pai nosso que estais nos céus, san-
tificado seja o vosso nome; venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, 
assim na terra como no céu; o pão nosso 
de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós perdo-
amos a quem nos tem ofendido, e não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
nos do mal. 
 

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 vos-
sos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Es-
pírito 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. Cor-
deiro 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: Liturgia VI, faixa 16, exceto o refrão)  
 

Quantas vezes, Senhor, desprezamos / 
tua voz, que nos quer libertar... / Nesta 
ceia queremos, de novo, / nossa fé com 
amor professar. 
 

SALMO 96 (95) 
 

1. Um canto novo ao Senhor, / ó terras todas 
cantai! / Louvai seu nome bendito, / diaria-
mente aclamai! / Sua gloria, seus grandes 
feitos / aos povos todos contai. 
 



 

2. Ele é o maior dos senhores: / merece 
nosso louvor; / e, mais do que aos deuses 
todos, / nós lhes devemos temor. / Os outros 
deuses são nada, / Ele é do céu criador. 
 

3. Sabei que o Senhor é rei / e traz justiça a 
esta terra. / Alegrem-se o mar e os peixes / 
e tudo que o mundo encerra: / os campos, 
plantas, montanhas / e as arvores das flores-
tas. 
 

4. Ele é o Senhor do universo / e faz justiça 
a seu povo. / Aos povos há de julgar, / rei-
nando no mundo todo. / Por isso a ele cantai, 
/ ó terras, um canto novo! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Nós vos pedimos, ó Deus, que, enrique-
cidos por esta tão grande dádiva, possamos 
colher os frutos da salvação sem jamais 
cessar vosso louvor. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
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: Deus todo-poderoso vos abençoe na 
sua bondade e infunda em vós a sabedoria 
da salvação.  AS:  Amém! 
 

PR: Sempre vos alimente com os ensina-
mentos da fé e vos faça perseverar nas 
boas obras.  AS:  Amém! 
 

PR: Oriente para ele os vossos passos e 
vos mostre o caminho da caridade e da paz.  
AS:  Amém! 
 

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 incredulidade e continuidade  
da missão Jesus 

 

 Os últimos dois domingos foram dedica-
dos às solenidades do Nascimento de São 
João Batista e aos Apóstolos Pedro e Paulo. 
Segunda-Feira, 2 de Julho, celebramos, a 
festa do Senhor dos Aflitos, realizando uma 
das maiores romarias destes últimos anos 
na Diocese de Barreiras. 
 Neste 14º Domingo Comum acontece 
também em Bom Jesus da Lapa, a 41ª Ro-
maria da Terra e das Águas. Foram 3.146 
inscritos de várias dioceses da Bahia e do 
Brasil. Pela Diocese de Barreiras se inscre-
veram mais 502 pessoas. Orações, medita-
ções e reflexão sobre os problemas da terra 
e das águas. 
 Também depois da eliminação da sele-
ção brasileira nas oitavas de finais da Copa 
do Mundo 2018, na Rússia, as nossas co-
munidades retornam à vida ordinária e eis 
que têm diante de si uma liturgia da palavra 
muito bonita. 
 “Naquele tempo, Jesus foi à Nazaré, sua 
terra, e seus discípulos o acompanharam. 
Quando chegou o sábado, começou a ensi-
nar na sinagoga. Muitos que o escutaram fi-
caram admirados e diziam: ‘De onde rece-
beu ele tudo isso? Como conseguiu tanta 
sabedoria? E esses milagres? [...] Este ho-
mem não é carpinteiro [...]?” (Mc 6,1-6).  
 “Jesus nasceu de uma família normal: 
um pai artesão e uma mãe que era simples-
mente uma dona de casa como todas as ou-
tras mulheres de seu tempo. A sua família 
era numerosa, muitos primos e sobrinhos, 
todos ligados por vínculo de sangue, como 
acontecia no oriente. Quando pequeno, 
como todo menino hebreu, Jesus ajudou o 
pai nos trabalhos, jogou com os primos e pri-
mas, levou uma vida muito simples, sem 
que deixasse transparecer a sua vocação e 
a sua singularidade. Depois a um certo 
tempo, não se sabe quando, se iniciaram os 
“anos obscuros” (Robert Aron), frequentou 
os grupos que viviam às margens do Rio 
Jordão e do Mar Morto e esperavam o Mes-
sias, chegando depois a se tornar um discí-
pulo de João Batista. Depois o chamado de 
Deus e a unção do Espírito o levaram a ser 

um pregador itinerante, inclusive em sua 
terra” (Enzo Bianchi). 
 Passando por sua terra, na sinagoga, lê 
a escritura (Mc não diz qual), já famoso de 
tantos milagres e de tanta sabedoria, causa 
admiração, mas todos se recordam de sua 
infância e de seus familiares. Não é um sa-
cerdote, não é rabino oficialmente reconhe-
cido, mesmo que fale bem, o que se espe-
rava era que fosse acolhido, mas isso não 
acontece.  
 A incredulidade dos nazarenos tem 
como efeito reduzir Jesus à impotência. Co-
nhece a sorte dos profetas.  
 “Por longos séculos a expectativa criou 
uma imaginação certamente grandiosa da 
restauração do Reino de Davi, e agora, pre-
cisamente em Nazaré, núcleo duro da des-
cendência davídica, Cristo está destruindo 
este esquema organizado a partir de crité-
rios deste mundo, sobre poder do mundo. 
Escandaliza aceitar que o tempo messiâ-
nico acontecerá em um modo assim cotidi-
ano, ordinário, através de um trabalhador, 
um carpinteiro” (P. Marko Ivan Rupnik). 
 Jesus não pode mais realizar prodígios, 
mas somente impôs as mãos sobre alguns 
doentes e eles ficaram curados! Significa 
que alguma luz brilhou, apesar das dificul-
dades. 
“As palavras de Jesus exprimem a sua dor 
e sua impotência diante do preconceito das 
pessoas: “melhor não insistir, mas como Je-
sus, ir para outro lugar, continuar a missão”. 
“É mais fácil destruir um átomo que o pre-
conceito” (Eintein) (Marco Pedron). 

“O trecho do evangelho deste do-
mingo nos interroga sobretudo a respeito da 
nossa atitude habitual e ordinária de quem 
não espera nada e nem ninguém; de quem 
sobretudo não consegue imaginar que no 
ordinário, no cotidiano, no familiar, de al-
guém que conhecemos, possa vir a palavra 
de Deus. Não temos muita confiança no ou-
tro, particular se conhecemos bem de perto 
a pessoa, enquanto estamos prontos a 
acreditar no extraordinário” (Enzo Bianchi). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 
9,18-26; 3ªf., Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115); Mt 
9,32-38; 4ªf.: São Bento: Os 10,1-3.7-8.12; Sl 
104(105); Mt 10,1-7; 5ªf.: Os 11,1-4.8c-9; Sl 
79(80); Mt 10,7-15; 6ªf.: Os 14,2-10; Sl 50(51); 
Mt 10,16-23; Sábado: Is 6,1-8; Sl 92(93); Mt 
10,24-33. 
 

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

