
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 17º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 36 -  29/07/2018 
   

Lembretes: 1) evitar 
muitos e longos co-
mentários durante a ce-
lebração. 2) o comentá-
rio às leituras pode ser 
substituído por um re-
frão apropriado para 
acolher a Palavra. 3) o 
canto expresse o mis-

tério pascal de Cristo, de acordo com o 
tempo litúrgico, e os instrumentos musicais 
não sobressaiam à voz dos cantores e da 
assembleia.  

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

CD: Cantos de Abertura e Comunhão, faixa 
6 - Paulus 
 

Nós somos muitos, mas formamos um 
só Corpo, / que é o Corpo do Senhor, a 
sua Igreja; / pois todos nós participa-
mos do mesmo pão da unidade, / que é 
o Corpo do Senhor, a comunhão. 
 

1. O pão que, reunidos, nós partimos / é a 
participação do Corpo do Senhor. 
 

2. O cálice por nós abençoado / é a nossa 
comunhão no Sangue do Senhor. 
 

3. À ordem do Senhor obedecendo, / cele-
bremos a memória da nossa redenção. 
 

4. Da Ceia do Senhor participando, / pelo 
Espírito seremos unidos num só Corpo. 
 

5. Seu Corpo e seu Sangue comungando, 
/ sua morte anunciamos até que Ele venha. 

 

6. Já temos preciosa semente, penhor do 
teu Reino, agora, / futuro ilumina o presente, 
tu vens e virás sem demora. 
 

1 - ACOLHIDA  
 

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

PR:  A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 
 

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

2 - ATO PENITENCIAL  
(rezado ou cantado) 
 

PR: De coração contrito e humilhado, apro-
ximemo-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  (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, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxílio, ninguém é 
forte, ninguém é santo; redobrai de amor 
para conosco, para que conduzidos por vós, 
usemos de tal modo os bens que passam, 

que possamos abraçar os que não passam. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.   
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (2Rs 4,42-44) 
 

Leitura do Segundo Livro dos Reis.  
– Naqueles dias, 42veio também um homem 
de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para 
Eliseu, o homem de Deus, pães dos primei-
ros frutos da terra: eram vinte pães de ce-
vada e trigo novo. E Eliseu disse: “Dá ao 
povo para que coma”. 43Mas o seu servo 
respondeu-lhe: “Como vou distribuir tão 
pouco para cem pessoas?” Eliseu disse ou-
tra vez: “Dá ao povo para que coma; pois 
assim diz o Senhor: ‘Comerão e ainda so-
brará’ ”. 44O homem distribuiu e ainda so-
brou, conforme a palavra do Senhor. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  144(145) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol II - Faixa  
16 - Paulus) 
 

Saciai os vossos filhos, ó Senhor! 
 

1. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifi-
quem, / e os vossos santos com louvores 
vos bendigam! / Narrem a glória e o esplen-
dor do vosso reino / e saibam proclamar 
vosso poder! 
 

2. Todos os olhos, ó Senhor, em vós espe-
ram / e vós lhes dais no tempo certo o ali-
mento; / vós abris a vossa mão prodiga-
mente / e saciais todo ser vivo com fartura. 
 

3. É justo o Senhor em seus caminhos, / é 
santo em toda obra que ele faz. / Ele está 
perto da pessoa que o invoca, / de todo 
aquele que o invoca lealmente. 

 
2ª LEITURA  (Ef 4,1-6) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.   
– Irmãos, 1eu, prisioneiro no Senhor, vos 



‘ 

  

exorto a caminhardes de acordo com a vo-
cação que recebestes: 2Com toda a humil-
dade e mansidão, suportai-vos uns aos ou-
tros com paciência, no amor. 3Aplicai-vos a 
guardar a unidade do espírito pelo vínculo 
da paz. 4Há um só Corpo e um só Espírito, 
como também é uma só a esperança à qual 
fostes chamados. 5Há um só Senhor, uma 
só fé, um só batismo, 6um só Deus e Pai de 
todos, que reina sobre todos, age por meio 
de todos e permanece em todos. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 6,1-15) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 11)  
 

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

Um grande profeta surgiu entre nós / e Deus 
visitou o seu povo sofrido, / um grande pro-
feta surgiu entre nós, / amém, aleluia, ale-
luia! 
 

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

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

   Naquele tempo, 1Jesus foi para o outro 
lado do mar da Galiléia, também chamado 
de Tiberíades. 2Uma grande multidão o se-
guia, porque via os sinais que ele operava a 
favor dos doentes. 3Jesus subiu ao monte e 
sentou-se aí, com os seus discípulos. 4Es-
tava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 
5Levantando os olhos, e vendo que uma 
grande multidão estava vindo ao seu encon-
tro, Jesus disse a Filipe: “Onde vamos com-
prar pão para que eles possam comer?” 
6Disse isso para pô-lo à prova, pois ele 
mesmo sabia muito bem o que ia fazer. 7Fi-
lipe respondeu: “Nem duzentas moedas de 
prata bastariam para dar um pedaço de pão 
a cada um”. 8Um dos discípulos, André, o ir-
mão de Simão Pedro, disse: 9“Está aqui um 
menino com cinco pães de cevada e dois 
peixes. Mas o que é isso para tanta gente?” 
10Jesus disse: “Fazei sentar as pessoas”. 
Havia muita relva naquele lugar, e lá se sen-
taram, aproximadamente, cinco mil homens. 
11Jesus tomou os pães, deu graças e distri-
buiu-os aos que estavam sentados, tanto 
quanto queriam. E fez o mesmo com os pei-
xes. 12Quando todos ficaram satisfeitos, Je-
sus disse aos discípulos: “Recolhei os peda-
ços que sobraram, para que nada se perca!” 
13Recolheram os pedaços e encheram doze 
cestos com as sobras dos cinco pães, dei-
xadas pelos que haviam comido. 14Vendo o 
sinal que Jesus tinha realizado, aqueles ho-

mens exclamavam: “Este é verdadeira-
mente o Profeta, aquele que deve vir ao 
mundo”. 15Mas, quando notou que estavam 
querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Je-
sus retirou-se de novo, sozinho, para o 
monte.  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, o gesto de Jesus de 
multiplicar o pão para os famintos questiona 
a má distribuição dos alimentos. Com confi-
ança e unidade de espírito, peçamos: 
  

AS: Saciai vossos filhos e filhas, ó Senhor! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Deus de bondade, que saciais nossas 

muitas fomes, dai-nos ser generosos na 
partilha com os que nada têm. Por Cristo, 
nosso Senhor.    AS: Amém! 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VI, faixa 23 - Paulus)  
 

1. A mesa santa que preparamos, / mãos 
que se elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o 
vinho, frutos da terra, / duro trabalho, cari-
nho e amor: / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, 
ô, recebe, Senhor! 
 

2. Flores, espinhos, dor e alegria, / pais, 
mães e filhos diante do altar. / A nossa 
oferta em nova festa, / a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! / Ô, ô, ô, recebe, Se-
nhor! / Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

3. A vida nova, nova família, / que celebra-
mos aqui tem lugar. / Tua bondade vem 
com fartura, / é só saber reunir, partilhar. / 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Se-
nhor! 
 
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:  Acolhei, ó Pai, os dons que recebe-

mos de vossa bondade e trazemos a este 
altar. Fazei que estes sagrados mistérios, 
pela força de vossa graça, nos santifiquem 
na vida presente e nos conduzam à eterna 
alegria.  Por Cristo, nosso Senhor.    

AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
(Missal, página 488) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento,  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 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 IX, faixa 9 - Paulus)  
 

Senhor, a fome no mundo / faz tanta 
gente morrer! / Ainda não aprende-
mos / a mão ao faminto estender, /: 
nós mesmos dando-lhe pão, / pra 
vida a morte vencer; 
 

1. Escuta, ó meu povo, a minha Lei, / 
ouve atento as palavras que eu te digo; 
/ abrirei a minha boca em parábolas, / 
os mistérios do passado lembrarei. 
 



 

2. Não havemos de ocultar aos nossos 
filhos; / mas, à nova geração nós conta-
remos: / as grandezas do Senhor e seu 
poder, / os seus feitos, que por nós rea-
lizou. 
 

3. Rochedos no deserto ele partiu / e 
lhes deu para beber águas correntes; / 
mas pecaram contra ele sempre mais, / 
provocaram no deserto o Deus Altís-
simo. 
 

4. Falavam contra Deus e assim di-
ziam: / "Eis que fere os rochedos num 
momento, / faz as águas transbordarem 
em torrentes, / mas será, também, ca-
paz de dar-nos pão?" 
 

5. Ordenou, então, às nuvens, lá dos 
céus, / e as comportas das alturas fez 
abrir; / fez chover-lhes o maná e alimen-
tou-os / e lhes deu para comer o pão do 
céu. 
 

6. O homem se nutriu do pão dos anjos, 
/ pois, mandou-lhes alimento em abun-
dância; / e comeram e beberam a von-
tade, / o Senhor satisfizera os seus de-
sejos. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da 
paixão do vosso Filho; fazei que o 
dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa Salvação.  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 
 

(Cantai - CD 5, Letra e Música: Pe. Isaac 
Isaías Valle)  
 

1. Como o Pai me enviou, / assim também 
vos envio. / Tendes minha autoridade / e 
também a de meu Pai. / Lembrar-vos-ei do 
que eu disse, / do que de mim escutastes. / 
Todos esperam ouvir a mensagem que vai 
em vós. 
 

Ide por todo este mundo, / ide pregai o evan-
gelho! / Há muita gente que espera ouvir, / 
o que vos disse o Senhor. / Ide, ensinai as 
Nações... / Tudo o que ouvistes de mim. / 
Sempre convosco eu estarei todos os dias 
sem fim! 
 

2. Vede quão grade é a messe, / quão pou-
cos os operários. / Outros colaboradores, ao 
Pai deveis suplicar. / Como o trigo se perde 
/ quando não é recolhido, / assim se dá com 
o rebanho na ausência do seu pastor. 
 

3. No mundo há sede e fome / das coisas 
espirituais, / mas poucos dispensadores das 
graças celestiais. / Quem quiser ser meu 
discípulo, / ser um meu continuador, / deve 
tomar sua cruz, todo dia com muito amor. 
 

13 - REFLEXÃO 
Jesus sacia as multidões 

 

 Hoje celebramos com o povo de Mansi-
dão a festa de São Gonçalo. Depois de nove 
noites de novenário festivo, neste 17º Do-
mingo do Tempo Comum, a missa festiva e 
a procissão pelas ruas da cidade.  
 O evangelho que lemos hoje é do capí-
tulo 6º de São João, versículos do 1º a 15. 
As multidões estavam extasiadas diante do 
ensinamento de Jesus e se esqueceram de 
comer. Eram 5 mil pessoas e era tempo da 
festa da páscoa. Jesus pediu que Filipe pro-
videnciasse o alimento. André que está 
sempre ao lado Filipe disse que eles tinham 
somente cinco pães e dois peixes e isso é 
muito pouco para as multidões. É nada, me-
lhor dizendo! A coisa mais prudente seria 
despedir todos para casa antes que fosse 
escuro. Os discípulos não tinham ainda 
compreendido que Jesus não manda nin-
guém embora, sem ter resolvida a situação 
de necessidade. 
 Jesus mandou que todos se sentassem. 
Os pães e os peixes estavam nas mãos de 
um menino e foram entregues a Jesus. Je-
sus toma os pães e dá graças a Deus. Ime-
diatamente acontece a multiplicação e de-
pois Jesus mesmo começa a distribuí-los 
com os famintos. Jesus fez o mesmo com 
os peixes. Todos comeram e todos ficaram 
satisfeitos e ainda recolheram doze cestos 
com o que sobrou. Aqui em São João é Je-
sus mesmo que abençoa, multiplica e distri-
bui. Significa que existe uma relação direta 
entre o pastor, Jesus, ressuscitado e as 

suas ovelhas. O menino entrega os pães e 
os peixes para Jesus, põe nas mãos dele! 
Nas mãos de Jesus acontece o milagre. 
 Certo que são poucas coisas, mas nas 
mãos de Jesus, elas se multiplicam. Nós de-
vemos fazer assim se quisermos multiplicar 
a nossa pobreza.  
 Jesus é capaz de saciar todas as pes-
soas para além das expectativas, sem ex-
cluir ninguém. É abundante e precioso: 
“nada se pode perder”. Os dons de Deus de-
vem ser oferecidos integralmente. 
 “Ao mundo, o cristão não fornece o pão, 
fornece o fermento” (Miguel Unamuno). 
 “Creio que é mais fácil multiplicar do que 
distribuir. Existe muito pão na terra, basta 
distribuir o que tem” (David Maria Turoldo). 
 As multidões queriam aclamá-lo rei, mas 
Jesus fugiu para o deserto e ficou sozinho 
naquela noite. Alguma lição podemos tirar 
desta retirada de Jesus. Talvez queira dizer 
que ao ressuscitado não basta nutrir às pes-
soas com o pão material, mas alimentá-las 
do pão espiritual, de vida eterna! 
 São Gonçalo realiza aquilo que Jesus 
diz no evangelho. 
 São Gonçalo admirável depois da morte. 
“Se não tem filhos, pede a São Gonçalo. Se 
tem muitos, pede a ele ajuda para saber dar 
a destinação justa para cada um deles: ar-
mas, estudo, agricultura, etc. Se precisa ca-
sar as filhas, reze a São Gonçalo. Os pasto-
res pedem proteção para o gado; os agricul-
tores pedem pela lavoura. A São Gonçalo, 
pedem chuvas e sol. Ele despacha em favor 
de todas as petições. Remedia a pobreza, 
enfermidades, reconcilia discórdias e cas-
tiga os pecadores para que não perca a 
graça de Deus” (Padre Antônio Vieira). 
 Está trabalhando ainda hoje em 
benefícios de todos os seus devotos.   ão 
Gonçalo realiza o que Jesus fez no evange-
lho. 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-21; Mt 

13,31-35; 3ªf.: Jr 14,17-22; Sl 78; Mt 13,36-

43; 4ªf.: Jr 15,10.16-21; Sl 58; Mt 13,44-46; 

5ªf.: Jr 18,1-6; Sl 145; Mt 13,47-53; 6ªf.: Jr 

26,1-9; Sl 68; Mt 13,54-58; Sábado: Jr 

26,11-16.24; Sl 68; Mt 14,1-12. 

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

