
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 18º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 37 -  05/08/2018 
   

Espaço simbólico: 
sugerimos colocar 
nas portas da igreja 
uma pequena mesa, 
com uma toalha 

branca e, sobre a mesa, um único pão, 
grande e bonito com algumas espigas de 
trigo (foto), que será levado na procissão 
das oferendas para ser colocado no es-
paço simbólico. A proposta é que os cele-
brantes tomem contato com o símbolo do 
pão ao entrar na igreja.  

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD:Liturgia VI, faixa 24  - Paulus) 
 

Acolhe os oprimidos / em tua casa, ó Se-
nhor, é seu abrigo! / Só Ele se faz temer / 
pois a seu povo dá força e poder. 
 

1. A nação que ele governa é feliz com tal Se-
nhor / Lá do céu ele vê tudo, vê o homem e seu 
valor / Fez o nosso coração, forte e contempla-
dor. 
 

2. O que dá vitória ao rei não e ter muitos solda-

dos. / O valente não se livra por tua força ou seus 
cuidados. / Quem confia nos cavalos, vai, no fim, 
ser derrotado. 
 

3. Ó Senhor protege sempre quem espera em 
seu amor, / pra livrar da triste morte e, na morte, 
dar vigor. / No Senhor é que esperamos, Ele é 
escudo protetor. 
 

4. Nele nosso coração encontrou sempre ale-
gria. / No seu nome sacrossanto, quem é bom, 
sempre confia. / Traz, Senhor, com teu amor, es-
perança e alegria! 
 

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  

CD Nossa Senhora da Conceição Apare-
cida e Cantar a Liturgia – Faixa 10 
 

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 sois a plenitude da verdade 
e da graça, / tende piedade de nós.  
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 

2.  Cristo, que vos tornastes pobre para 
nos enriquecer / tende piedade de nós. 
Christe, Christe, Christe eleison! (bis) 
 

3.  Senhor, que viestes para fazer de nós 
vosso povo santo, / tende piedade de nós. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis) 
 
 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS: Amém. 

 
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:  Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável 
bondade para com os filhos e filhas que vos 
imploram e se gloriam de vos ter como cria-
dor e guia, restaurando para eles a vossa 
criação e conservando-a renovada. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Ex 16,2-4.12-15) 
 

Leitura do Livro do Êxodo.  
– Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos 
de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés 
e Aarão, no deserto, dizendo: 3“Quem dera 
que tivéssemos morrido pela mão do Se-
nhor no Egito, quando nos sentávamos 
junto às panelas de carne e comíamos pão 
com fartura! Por que nos trouxestes a este 
deserto para matar de fome a toda esta 
gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis que 
farei chover para vós o pão do céu. O povo 
sairá diariamente e só recolherá a porção de 
cada dia a fim de que eu o ponha à prova, 
para ver se anda ou não na minha lei. 12‘Eu 
ouvi as murmurações dos filhos de Israel. 
Dize-lhes, pois: ‘Ao anoitecer, comereis 
carne, e pela manhã vos fartareis de pão. 
Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso 
Deus’”. 13Com efeito, à tarde, veio um bando 
de codornizes e cobriu o acampamento; e, 
pela manhã, formou-se uma camada de or-
valho ao redor do acampamento. 14Quando 
se evaporou o orvalho que caíra, apareceu 
na superfície do deserto uma coisa miúda, 
em forma de grãos, fina como a geada so-
bre a terra. 15Vendo aquilo, os filhos de Is-
rael disseram entre si: “Que é isto?” Porque 
não sabiam o que era. Moisés respondeu-
lhes: “Isto é o pão que o Senhor vos deu 
como alimento”.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  77(78) 
 

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

O Senhor deu a comer o pão do céu. 
 

1. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, 
/ e transmitiram para nós os nossos pais, / 
não haveremos de ocultar a nossos filhos, † 
mas à nova geração nós contaremos: / As 
grandezas do Senhor e seu poder. 
 

2. Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, / 
e as comportas das alturas fez abrir; / fez 



‘ 

  

chover-lhes o maná e alimentou-os, / e lhes 
deu para comer o pão do céu. 
 

3. O homem se nutriu do pão dos anjos, / e 
mandou-lhes alimento em abundância; / 
Conduziu-os para a Terra Prometida, / para 
o Monte que seu braço conquistou; 

 
2ª LEITURA  (Ef 4,17.20-24) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.   
– Irmãos, 17eis, pois, o que eu digo e atesto 
no Senhor: não continueis a viver como vi-
vem os pagãos, cuja inteligência os leva 
para o nada. 20Quanto a vós, não é assim 
que aprendestes de Cristo, 21se ao menos 
foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que 
vos foi ensinado, em conformidade com a 
verdade que está em Jesus. 22Renunciando 
à vossa existência passada, despojai-vos 
do homem velho, que se corrompe sob o 
efeito das paixões enganadoras, 23e renovai 
o vosso espírito e a vossa mentalidade. 
24Revesti o homem novo, criado à imagem 
de Deus, em verdadeira justiça e santidade. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 6,24-35) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 11)  
 

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

O homem não vive somente de pão, / mas 
vive de toda a palavra que sai / da boca de 
Deus, e não só de pão. / 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, 24quando a multidão viu 
que Jesus não estava ali, nem os seus dis-
cípulos, subiram às barcas e foram à pro-
cura de Jesus, em Cafarnaum. 25Quando o 
encontraram no outro lado do mar, pergun-
taram-lhe: “Rabi, quando chegaste aqui?” 
26Jesus respondeu: “Em verdade, em ver-
dade, eu vos digo: estais me procurando 
não porque vistes sinais, mas porque co-
mestes pão e ficastes satisfeitos. 27Esforçai-
vos não pelo alimento que se perde, mas 
pelo alimento que permanece até a vida 
eterna, e que o Filho do Homem vos dará. 
Pois este é quem o Pai marcou com seu 
selo”. 28Então perguntaram: “Que devemos 
fazer para realizar as obras de Deus?” 29Je-
sus respondeu: “A obra de Deus é que acre-
diteis naquele que ele enviou”. 30Eles per-
guntaram: “Que sinal realizas, para que 
possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? 
31Nossos pais comeram o maná no deserto, 

como está na Escritura: 'Pão do céu deu-
lhes a comer'”. 32Jesus respondeu: “Em ver-
dade, em verdade vos digo, não foi Moisés 
quem vos deu o pão que veio do céu. É meu 
Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. 
33Pois o pão de Deus é aquele que desce do 
céu e dá vida ao mundo”. 34Então pediram: 
“Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 35Je-
sus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem 
vem a mim não terá mais fome e quem crê 
em mim nunca mais terá sede”. 
 – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, confiantes no Deus de 
infinita bondade, apresentemos-lhe as nos-
sas preces, dizendo: 
  

AS: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor, nosso Deus, na plenitude dos 
tempos, destes-nos vosso Filho, que nos 
oferece o verdadeiro pão do céu. Acolhei as 
preces que vossa comunidade vos apre-
sentou. 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: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas 
oferendas e, aceitando este sacrifício espi-
ritual, fazei de nós uma oferenda eterna 
para vós. Por Cristo, nosso Senhor.    
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V 
(Missal, página 495) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, ousa-
mos 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 pe-
cado do mundo, tende piedade de nós... 
   

PR:  Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: 
se alguém come deste Pão, viverá eterna-
mente. 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)  
 

Eu sou o pão necessário / é o próprio 
Pai quem vos dá. / É, no deserto da 
vida, / o verdadeiro maná. /: Quem 
come deste alimento, / a vida eterna 
terá. 
 



 

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: Oremos: (pausa) Acompanhai ó Deus, 
com proteção constante os que renovastes 
com o pão do céu e, como não cessais de 
alimentá-los, tornai-os dignos da salvação 
eterna. 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. 
 

 

13 - REFLEXÃO 
 

Dos sinais à pessoa de Jesus 
 

 Celebramos neste 18º Domingo do 
Tempo Comum o primeiro domingo de 
agosto, mês vocacional. Pela ocorrência on-
tem, do dia 4 de agosto, São João Maria Vi-
anney, patrono dos padres diocesanos, co-
memoramos em todo o Brasil o Dia do Pa-
dre. A nossa oração e o nosso reconheci-
mento pelo ministério sacerdotal. Os pa-
dres, no mundo inteiro, são pessoas que 
não construíram família e se dedicam à ora-
ção, à palavra de Deus e aos irmãos. En-
contrar um bom padre é encontrar com a 
própria pessoa de Jesus Cristo, nos disse o 
Papa Francisco quando esteve no Brasil. 
 A organização do calendário das leituras 
bíblicas do Ano B prevê que, depois do 
evento do evangelho de Mc 6,30-34, 
quando Jesus se compadece das multidões 
que vão procurá-lo no deserto, se inter-
rompa a leitura do evangelho de Marcos, o 
mais antigo, para que em cinco domingos 
sejam lidos trechos do capítulo 6 de São 
João. 
 “A inevitável divisão do capítulo em 
cinco partes torna mais difícil seguir o de-
senvolvimento unitário. Pode ser útil recor-
dar imediatamente a transformação que, 
graças ao gesto e à palavra de Jesus, acon-
tece entre abertura e conclusão do capítulo. 
No início da narração, “o seguiam uma 
grande multidão, porque via os sinais que 
ele realizava em favor dos doentes” (v. 2). 
No final do capítulo somente os Doze per-
manecem, professando a fé com Pedro: 
“Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras 
de vida eterna. Nós acreditamos que tu és o 

Santo de Deus”. Do seguir Jesus por causa 
dos sinais realizados em favor dos doentes 
à fé dos que permanecem porque acreditam 
numa palavra de vida; da fome de pão ao 
desejo de comunhão pessoal com Jesus (a 
quem iremos?); da cura das doenças à ple-
nitude da vida eterna: esta é a passagem 
múltipla que o sinal operado por Jesus e a 
palavra que ele interpreta exigem de cum-
prir” (Mosteiro de Dumenza). 
 “A partir daí muitos dos seus discípulos 
voltaram atrás e não andavam mais com 
ele. Então, disse Jesus aos doze: ‘Não que-
reis também vós partir’. Simão Pedro res-
pondeu-lhe: Senhor a quem iremos? Tu 
tens palavra de vida eterna!” (Jo 6,66). 
 Os doze são aqueles que permanecem 
com Jesus porque ele tem palavras de vida 
eterna. Eles o elegem como Senhor de suas 
vidas e se fazem distribuidores dos bens de 
Jesus para o povo.  
 Eles respondem à exigência de Jesus 
que não basta apenas procurá-lo, ao mestre 
será necessário que alguém se relacione 
com Ele; “que a busca não se limite à satis-
fação imediata das necessidades materiais 
[...] A multiplicação dos pães é sinal de que 
Deus quer dar à humanidade.  Ele o verda-
deiro “pão do céu” (v. 35), quer saciar não 
somente nossos corpos, mas também nos-
sas almas, dando o alimento espiritual que 
pode satisfazer a nossa fome profunda [...] 
Trata-se de um alimento que Jesus nos doa 
todos os dias: a sua Palavra, o seu Corpo e 
o seu Sangue” (Papa Francisco, Ângelus, 5 
de agosto de 2018). 
 Hoje como facilmente podemos satisfa-
zer as nossas necessidades, não precisa-
mos mais de Deus. Nós só precisamos de 
Deus realmente, quando buscamos uma 
vida mais autêntica, se quisermos viver para 
além das coisas perecíveis, isto é, somente 
se quisermos ser mais santos e mais justos 
com as pessoas. 
 São João Maria Vianney deu esse teste-
munho. Os padres do mundo inteiro são 
convidados a seguir o seu exemplo. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf., Transfiguração do Senhor: Dn 7,9-10.13-
14; Sl 96; Mc 9,2-10; 3ªf.: Jr 30,1-2.12-15.18-22; 
Sl 101; Mt 14,22-36; 4ªf.: Jr 31,1- 7; Cânt. Jr 
31,10-13; Mt 15,21-28; 5ªf.: Jr 31,31- 34; Sl 50; 
Mt 16,13-23; 6ªf., São Lourenço: 2Cor 9,6-10; 
Sl 111; Jo 12,24- 26; Sáb.: Hab 1,12-2,4; Sl 9A; 
Mt 17,14-20. 

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

