
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 15º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 34 -  15/07/2018 
   

Espaço simbólico – 
Sugerimos um ar-
ranjo preparado aos 
pés da Mesa da Pala-
vra, como proposto 
na foto. Mesmo que 
haja pedras no cami-
nho do profetismo 
evangelizador, a Pa-
lavra de Deus torna-
se fonte onde é pos-

sível fazer florescer a vida nova. As flores do 
profetismo, de quem planta amor e a misericór-
dia 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: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconhe-
çamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai (pausa). Confessemos os nossos peca-
dos: 
 

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, mi-
nha tão grande culpa. / E peço à Virgem 
Maria, / aos anjos e santos e a vós, / ir-
mãos 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 (CD Nossa Sra. da Conceição 

Aparecida e Cantar a Liturgia – Faixa 15) 
 

1. Glória a Deus nos altos céus!  Paz na 
terra a seus amados! / A vós louvam, Rei 
celeste, os que foram libertados. 
 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos; / damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos. 
 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, / Vós, de Deus Cordeiro Santo, nos-
sas culpas perdoai! 
 

4. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, / com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor! 
Amém, amém, amém, amém, amém! (bis) 
 

 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, que mostrais a luz da verdade 
aos que erram para retomarem o bom cami-
nho, dai a todos os que professam a fé re-
jeitar o que não convém ao cristão, e abra-
çar tudo que é digno desse nome. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.  AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Am 7,12-15) 
 

Leitura da Profecia de Amós.  
– Naqueles dias: 12Disse Amasias, sacer-
dote de Betel, a Amós: “Vidente, sai e pro-
cura refúgio em Judá, onde possas ganhar 
teu pão e exercer a profecia; 13mas em Betel 
não deverás insistir em profetizar, porque aí 
fica o santuário do rei e a corte do reino”. 
14Respondeu Amós a Amasias, dizendo: 
“Não sou profeta nem sou filho de profeta; 
sou pastor de gado e cultivo sicômoros. 15O 
Senhor chamou-me, quando eu tangia o re-
banho, e o Senhor me disse: ‘Vai profetizar 
para Israel, meu povo’”.   
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  84(85) 
 

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

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, / 
e a vossa salvação nos concedei! 
 

1. Quero ouvir o que o Senhor irá falar: / é a 
paz que ele vai anunciar. / Está perto a sal-
vação dos que o temem, / e a glória habitará 
em nossa terra. 
 

2. A verdade e o amor se encontrarão, / a 
justiça e a paz se abraçarão; / da terra bro-
tará a fidelidade, / e a justiça olhará dos al-
tos céus. 
 

3. O Senhor nos dará tudo o que é bom, / e 
a nossa terra nos dará suas colheitas; / a 
justiça andará na sua frente / e a salvação 
há de seguir os passos seus. 
 



‘ 

  

2ª LEITURA  (Ef 1,3-14) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
– 3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a 
bênção do seu Espírito em virtude de nossa 
união com Cristo, no céu. 4Em Cristo, ele 
nos escolheu, antes da fundação do mundo, 
para que sejamos santos e irrepreensíveis 
sob o seu olhar, no amor. 5Ele nos predesti-
nou para sermos seus filhos adotivos por in-
termédio de Jesus Cristo, conforme a deci-
são da sua vontade, 6para o louvor da sua 
glória e da graça com que ele nos cumulou 
no seu Bem-amado. 7Pelo seu sangue, nós 
somos libertados. Nele, as nossas faltas são 
perdoadas, segundo a riqueza da sua 
graça, 8que Deus derramou profusamente 
sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e 
prudência. 9Ele nos fez conhecer o mistério 
da sua vontade, o desígnio benevolente que 
de antemão determinou em si mesmo, 
10para levar à plenitude o tempo estabele-
cido e recapitular em Cristo, o universo in-
teiro: tudo o que está nos céus e tudo o que 
está sobre a terra. 11Nele também nós rece-
bemos a nossa parte. Segundo o projeto da-
quele que conduz tudo conforme a decisão 
de sua vontade, nós fomos predestinados 
12a sermos, para o louvor de sua glória, os 
que de antemão colocaram a sua esperança 
em Cristo. 13Nele também vós ouvistes a pa-
lavra da verdade, o evangelho que vos 
salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes 
marcados com o selo do Espírito prometido, 
o Espírito Santo, 14que é o penhor da nossa 
herança para a redenção do povo que ele 
adquiriu, para o louvor da sua glória. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 6,7-13) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 7)  
 

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

Esta palavra de Deus, irmãos, acolham, / 
porém não como palavra de um de nós... / 
Muito ao contrário, qual, verdadeiramente, / 
uma palavra de Deus, divina voz. 
 

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, 7Jesus chamou os doze, e 
começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes 
poder sobre os espíritos impuros. 8Reco-
mendou-lhes que não levassem nada para 
o caminho, a não ser um cajado; nem pão, 
nem sacola, nem dinheiro na cintura. 9Man-
dou que andassem de sandálias e que não 

levassem duas túnicas. 10E Jesus disse 
ainda: “Quando entrardes numa casa, ficai 
ali até vossa partida. 11Se em algum lugar 
não vos receberem, nem quiserem vos es-
cutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos 
pés, como testemunho contra eles!” 12Então 
os doze partiram e pregaram que todos se 
convertessem. 13Expulsavam muitos demô-
nios e curavam numerosos doentes, un-
gindo-os com óleo.  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, cri-
ador do céu e da terra: 
1) e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, 2) que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; 1) nasceu da 
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pila-
tos, 2) foi crucificado, morto e sepul-
tado; 1) desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia; 2) subiu 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 Espí-
rito Santo, na santa Igreja católica, 1) na 
comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, 2) na ressurreição da carne, na 
vida eterna.    AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, Jesus espera que seu 
pedido de levar ao mundo a Boa-Nova en-
contre corações generosos e dispostos a 
tende-lo. A cada prece, digamos: 
 

AS:  Abençoai, Senhor, o vosso povo! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Acolhei, ó Pai, as preces que vos 
apresentamos 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 
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:  Acolhei, ó Deus, as oferendas da 
vossa Igreja em oração, e fazei crescer em 
santidade os fiéis que participam deste sa-
crifício.  Por Cristo, nosso Senhor. 
AS:  Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: O mistério pascal e o povo de 
Deus. (Missal, páginas 428/478) 
 

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)  
 

Enviados ao mundo por ti, / haveremos de 
o mal enfrentar. / Nesta ceia, teu Corpo e 
teu Sangue / são reforço para o caminhar. 
 

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: Alimentados pela vossa Eucaristia, nós 
vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a 
vossa salvação cada vez que celebramos 
este mistério.  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: 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 
 

Chamados para evangelizar 
 

 Entre a festa de São Bento e prepa-
rando-nos para as novenas de Senhora 
Sant’Ana, eis que celebramos o 15º Do-
mingo do Tempo Comum com um evange-
lho muito sugestivo: “Jesus chamou os doze 
e começou a enviá-los dois a dois, dando-
lhes poder sobre os espíritos impuros. Re-
comendou-lhes que não levassem nada 
para o caminho, a não ser um cajado; nem 
pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. 
Mandou que andassem de sandálias e que 
não levassem duas túnicas. [...] Expulsavam 
muitos demônios e curavam numerosos do-
entes, ungindo-os com óleo” (Mc 6,7-13).  
 Os doze formavam o núcleo central dos 
seguidores. Eles acompanharam o mestre 
nas viagens, estiveram em quase todos os 
momentos para ouvir os ensinamentos e 
para ver também os milagres. Além dos 
doze os evangelhos falam também de 72. 
Também um número simbólico. 12 x 6 = 72.  
 Quem eram os doze?  
 Não eram de uma categoria social pre-
ferida. Eram diferentes: pescadores, agricul-
tores, funcionários públicos, etc. Essas ati-
vidades não muito afins ao mundo do tem-
plo. Não eram sacerdotes e escribas, pes-
soas especializadas em religião. Eram até 
consideras impuras, pecadoras. Não eram 
também pessoas muito cultas. 

 Para o discipulado, o que conta não é o 
fascínio da inteligência, da palavra, a no-
breza da origem. Jesus escolhe e as pes-
soas que são mais disponíveis, de coração 
aberto, pessoas que se põem em jogo e se 
deixam envolver.  
 Além de serem pessoas simples, não 
são bem equipadas. Devem levar somente: 
bastão, uma túnica e sandálias. 
 “Em termos de equipamentos somente o 
necessário para um peregrino: um bastão, 
uma túnica e um par de sandálias. Não de-
vem possuir nada e devem ter somente a 
mensagem para oferecer. E trata-se de uma 
mensagem capaz de conter a salvação to-
tal. Com relação aos comportamentos: não 
devem por exigências e devem ser consci-
entes da missão. Devem se contentar com 
o tipo de alojamento e sustento disponíveis. 
Não devem ir de casa em casa, buscando 
coisas melhores” (Klemens Stock, p. 285). 
 Por quê? Deus providenciará tudo! Ele é 
o dono da vinha. Só deve partir quem confia 
em Deus. Jesus porém provê os discípulos 
do necessário para que eles possam vencer 
o mal. É algo grandioso! Esse poder não se 
vê, não é palpável, mas existe. 
 “O bastão para sustentar o passo e um 
amigo para consolar o coração” (Ermes 
Ronchi). O anunciador deve ser pequeno 
para que anúncio seja grande (Vannucci).  
“Jesus quer todos peregrinos de amor, pes-
soas que não confiem no dinheiro que está 
aplicado no banco ou guardado no colchão, 
mas no tesouro disseminado em todos os 
povoados e cidade: mãos e sorrisos que 
abrem portos e restauram o coração” (Er-
mes Ronchi). 
 A fé, coragem, sobriedade, confiança, 
franqueza são prerrogativas dos discípulos 
de Jesus Cristo. Tudo isso na certeza de ter 
recebido da boca de Deus a palavra para 
ser transmitida aos homens. 
 Essas qualidades estão claras em São 
Bento e são também perceptíveis em Se-
nhora Sant’Ana, os padroeiros que estamos 
celebrando neste momento do tempo litúr-
gico. Eles nos ajudam a ser sal da terra e 
luz do mundo, numa Igreja em saída. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
2ªf.: Nossa Senhora do Carmo: Zc 2,14-17; 
Cânt.: Lc 1,46-55; Mt 12,46-50; 3ªf., Is 7,1-9; Sl 
47; Mt 11,20-24; 4ªf.: Is 10,5-7.13-16; Sl 93; Mt 
11,25-27; 5ªf.: Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101; Mt 
11,28-30; 6ªf.: Is 38,1-6.21-22.7-8; Cânt. Is 
38,10-12.16; Mt 12,1-8; Sábado: Mq 2,1-5; Sl 
9B(10); Mt 12,14- 21. 

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

