
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 19º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 38 -  12/08/2018 
   

Espaço celebrativo:  
o simbolismo do pão volta 
a se fazer presente na 
Palavra deste Domingo. 
Evoca também uma das 
funções paternas de tra-
balhar e alimentar sua fa-
mília com o pão cotidi-
ano. Dois elementos po-

dem compor o espaço simbólico: pão e água 
sobre uma mesa de família, relacionando com 
o Dia dos Pais e com a Semana da Família. 

 

 

 

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:  O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constân-
cia de Cristo, esteja convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-
sas 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, 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                               (cantado) 
 

(CD Partes Fixas da Missa, faixa 10 - Paulus) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
A) E paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: B) nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, A) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito 
de Deus, B) Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade 
de nós! A) Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica, tende 
piedade de nós! B) Só vós sois o Santo, 
só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo salvador, A) com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. A-B) À 
Santíssima Trindade demos glória para 
sempre. Amém! 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Deus eterno e todo-poderoso, a quem 
ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez 
mais um coração de filhos, para alcançar-
mos um dia a herança que prometestes. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 
1ª LEITURA  (1 Rs 19,4-8) 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.  
– Naqueles dias, 4Elias entrou deserto aden-
tro e caminhou o dia todo. Sentou-se final-
mente debaixo de um junípero e pediu para 
si a morte, dizendo: “Agora basta, Senhor! 
Tira a minha vida, pois não sou melhor que 
meus pais”. 5E, deitando-se no chão, ador-
meceu à sombra do junípero. De repente, 
um anjo tocou-o e disse: “Levanta-te e 
come!” 6Ele abriu os olhos e viu junto à sua 
cabeça um pão assado debaixo da cinza e 
um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a 
dormir 7Mas o anjo do Senhor veio pela se-
gunda vez, tocou-o e disse: “Levanta-te e 
come! Ainda tens um caminho longo a per-
correr”. 8Elias levantou-se, comeu e bebeu, 
e, com a força desse alimento, andou qua-
renta dias e quarenta noites, até chegar ao 
Horeb, o monte de Deus.   
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  33(34) 
 

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

Provai e vede quão suave é o Senhor! 
 

1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, 
/ seu louvor estará sempre em minha boca. 
/ Minha alma se gloria no Senhor; / que ou-
çam os humildes e se alegrem! 
 

2. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, / 
exaltemos todos juntos o seu nome! / Todas 
as vezes que o busquei, ele me ouviu, / e de 
todos os temores me livrou. 
 

3. Contemplai a sua face e alegrai-vos, / e 
vosso rosto não se cubra de vergonha! / 
Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, / e o 
Senhor o libertou de toda angústia. 
 

4. O anjo do Senhor vem acampar / ao redor 



‘ 

  

dos que o temem, e os salva. / Provai e vede 
quão suave é o Senhor! / Feliz o homem que 
tem nele o seu refúgio! 
 

2ª LEITURA  (Ef 4,30-5,2) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.  
Irmãos, 30não contristeis o Espírito Santo com o 
qual Deus vos marcou como com um selo para 
o dia da libertação. 31Toda a amargura, irritação, 
cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desapa-
recer do meio de vós, como toda espécie de mal-
dade. 32Sede bons uns para com os outros, sede 
compassivos; perdoai-vos mutuamente, como 
Deus vos perdoou por meio de Cristo. 5,1Sede 
imitadores de Deus, como filhos que ele ama. 
2Vivei no amor, como Cristo nos amou e se en-
tregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação 
e sacrifício de suave odor. 

– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 6,41-51) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 11)  
 

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

Eu sou o pão da vida, descido do céu, / 
quem deste pão come há de viver. / Eu sou 
o pão vivo, descido do céu, / amém, aleluia, 
aleluia! 
 

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, 41os judeus começaram a 
murmurar a respeito de Jesus, porque havia 
dito: “Eu sou o pão que desceu do céu”. 
42Eles comentavam: “Não é este Jesus, o fi-
lho de José? Não conhecemos seu pai e 
sua mãe? Como então pode dizer que des-
ceu do céu?” 43Jesus respondeu:  “Não mur-
mureis entre vós. 44Ninguém pode vir a mim, 
se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o 
ressuscitarei no último dia. 45Está escrito 
nos Profetas: `Todos serão discípulos de 
Deus.' Ora, todo aquele que escutou o Pai e 
por ele foi instruído, vem a mim. 46Não que 
alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que 
vem de junto de Deus viu o Pai. 47Em ver-
dade, em verdade vos digo, quem crê, pos-
sui a vida eterna. 48Eu sou o pão da vida. 
49Os vossos pais comeram o maná no de-
serto e, no entanto, morreram. 50Eis aqui o 
pão que desce do céu: quem dele comer, 
nunca morrerá. 51Eu sou o pão vivo descido 
do céu. Quem comer deste pão viverá eter-
namente. E o pão que eu darei é a minha 
carne dada para a vida do mundo”. 
– 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, a Igreja celebra a Eu-
caristia, e a Eucaristia reúne e edifica a 
Igreja. Rezemos a Deus para que a Eucaris-
tia esteja sempre no começo e no ápice de 
toda atividade eclesial, dizendo: 
  

AS: Dai-nos, Senhor, do vosso alimento! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Pai santo, que nos dais a comer o pão 
do céu, atendei nossas preces e ajudai-nos 
a ser solidários com os que carecem de pão 
e dignidade. 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: Ó Deus, acolhei com misericórdia os 
dons que concedestes á vossa Igreja e que 
ela agora vos oferece. Transformai-os por 
vosso poder em sacramento de salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 
Prefácio: Jesus, caminho para o Pai  
(Missal, página 854) 
 

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:  Eu sou o Pão vivo, que desceu do céu: 
se alguém como deste Pão, viverá 



 

eternamente. 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)  
 

Teu corpo e nosso alimento, / refor-ço pra ca-
minhada. / Queremos o pão da vida, / ao 
longo da nossa estrada. /: Senhor, nos dá 
vida eterna, / agora e após a jornada. 
 

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

2. Não havemos de ocultar aos nossos filhos; / 
mas, à nova geração nós contaremos: / as gran-
dezas do Senhor e seu poder, / os seus feitos, 
que por nós realizou. 
 

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

4. Falavam contra Deus e assim diziam: / "Eis 
que fere os rochedos num momento, / faz as 
águas transbordarem em torrentes, / mas será, 
também, capaz 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 alimentou-os / e lhes deu para comer 
o pão do céu. 
 

6. O homem se nutriu do pão dos anjos, / pois, 
mandou-lhes alimento em abundância; / e come-
ram e beberam a vontade, / o Senhor satisfizera 
os seus desejos. 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, o vosso sacramento que aca-
bamos de receber nos traga a salvação e 
nos confirme na vossa verdade.  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 Guardiões do amor - Canções para celebrar o 
amor em família, faixa 1 – Paulinas ou CD Canções 
para a Família. Seleção da Revista Família Cristã, 
faixa 3 - Paulinas)  
 

1. É no campo da vida que se esconde um 
tesouro, / Vale mais que o ouro, mais que a 
prata que brilha. / É presente de Deus, é o 
céu já aqui, / O amor mora ali e se chama 
família. 
 

Como é bom ter a minha família, como é 
bom! / Vale a pena vender tudo o mais 
para poder comprar / Esse campo que 
esconde um tesouro, que é puro dom. / É 
meu ouro, meu céu, minha paz, minha 
vida, meu lar. 
 

2. Até mesmo o céu desejou ser família / 
Para que a família desejasse ser céu. / Nela 
se faz a paz no ouvir, no falar / E na arte de 
amar o amargor vira mel. 
 

3. Na família a mentira não se dá com a 
verdade / E a fidelidade sabe o peso da 
cruz, / Porque lá há amor, há renúncia e 
perdão, / Há também oração e o chefe é 
Jesus. 

 
13 - REFLEXÃO 
 

Meu Pai dá o pão do céu 
 

 Celebramos o segundo domingo do mês 
de agosto, mês vocacional e recordamos o 
Dia dos Pais. Em nossa diocese de Barrei-
ras, tivemos a cerimônia de ordenação dia-
conal do Seminarista Rárison Milhomens 
Guedes, natural de Santa Rita de Cássia.  
 Nós continuamos lendo o evangelho de 
São João no seu discurso sobre o Pão da 
Vida. Como João não narra a última ceia, 
dedica um capítulo especial sobre o Euca-
ristia, concluído com duas confissões dos 
judeus, opostas: “Jesus é o Filho de Carpin-
teiro” – os judeus. “Tu és o santo de Deus” 
– os seus discípulos. 
 O Evangelho de João, que escutamos 
uma outra sessão do capítulo VIº, mostra 
como os judeus permanecem prisioneiros 
de sua incredulidade, precisamente porque 
são incapazes de reconhecer a revelação 
de Deus na carne de Jesus. Deus entra no 
silêncio da carne para manifestar a sua gló-
ria em tudo semelhante à nossa, antecipa-
ção do abaixamento maior que será na cruz. 
 “Não é Jesus, o filho de José? Nós co-
nhecemos o seu pai e seus irmãos?”. O ser 

um de nós impede aos judeus de ver em Je-
sus de Nazaré o revelador de Deus. Ao con-
trário, para Jesus é precisamente a sua 
carne, o seu proceder do céu, a sua filiação 
divina o torna um dom para os homens e 
mulheres deste mundo. Ao se reconhecer 
unido ao Pai, Jesus o reconhece como um 
doador e se define como um dom.  
 É a paternidade que torna Jesus o Filho 
que se doa a toda humanidade. Esse reco-
nhecimento filial que faz de Jesus o irmão e 
salvador de toda humanidade. 
 A oração da missa de hoje diz que ao 
Deus ousamos chamar de Pai, pedimos 
também um coração de filho para alcançar 
a herança eterna. 
 Se não tivermos a graça da paternidade 
não teremos a capacidade de amar as pes-
soas como irmãs, trabalhando para o bem 
de todas elas. 
 “Não contristeis o Espírito Santo com o 
qual o Senhor vos marcou com um selo para 
a libertação. Toda a amargura, irritação, có-
lera, gritaria, tudo deve desaparecer do 
meio de vós, como toda espécie de mal-
dade. Sejam bons uns para com os outros, 
sede compreensivos, perdoai-lhes mutua-
mente, como Deus vos perdoou por meio de 
Cristo [...]” (Ef 4,30-5,2). 
 A herança que Deus nos oferece é o 
selo do Espírito Santo. O Espírito Santo traz 
uma realidade nova para nós. Faz nascer 
dentro de nós sentimentos que não são de 
amargura, irritação, cólera, gritaria e os ou-
tros comportamentos violentos e egoístas. 
O Espírito nos capacita para que nós seja-
mos bons, compreensivos, etc. Realidades 
que constroem a vida das pessoas, que 
criam relações e consolações. 
 Os discípulos de Cristo receberam os 
dons que são de Cristo, tornam-se criaturas 
novas. Escolhem radicalmente o dom de si 
no equilíbrio e na alegria. Podem imitar a 
bondade do Pai. 

 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Mts, Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148; Mt 17,22-27; 
3ªf.: Ez 2,8-3,4; Sl 118; Mt 18,1-5.10.12-14; 4ªf.: 
Ez 9,1-7; 10,18-22; Sl 112; Mt 18,15-20; 5ªf.: Ez 
12,1-12; Sl 77; Mt 18,21-19,1; 6ªf.: Ez 16,1-
15.60.63 ou Ez 16,59-63; Cânt.: Is 12,2-4.5-6; Mt 
19,3-12; Sáb.: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50; Mt 
19,13-15. 
  
 

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

