
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 21º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 40 -  26/08/2018 
   

Espaço celebrativo:  
neste Domingo, o pão e 
o vinho, representando o 
Corpo e Sangue de 
Cristo, e a Palavra, pro-
nunciada por Jesus, 
ainda estão em relevân-
cia no santo Evangelho. 
Nossa proposta para o 

espaço simbólico é a de uma mesa com um cá-
lice de vinho e uma hóstia grande de um lado e, 
do outro, o livro do Evangeliário que poderá ser 
colocado sobre uma estante depois da procla-
mação do Evangelho. 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD:Liturgia VII, faixa 1  - Paulus) 
 

Deus, nosso Pai protetor Dá-nos hoje 
um sinal de tua graça / Por teu ungido, ó 
Senhor estejamos pra sempre em tua 
casa! 
 

1- Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui, pra 
te escutar. / Infeliz eu sou e pobre, vem de-
pressa me ajudar! / Teu amigo eu sou, tu 
sabes, só em ti vou confiar. 
 

2- Compaixão de mim, Senhor! Eu te 
chamo noite e dia. / Vem me dar força e co-
ragem e aumentar minha alegria. / Eu te 
faço minha prece, pois minh ‘alma te confia. 
 

3- Tu és bom e compassivo e a quem pede, 
dás perdão. / Dá ouvido a meus pedidos: 
meu lamento é oração. / Na hora amarga 
eu te procuro, sei que não te chamo em 
vão. 
 

4- Não existe nenhum deus para consigo se 
igualar, / nem no mundo existe nada que se 
possa comparar / às belezas que na terra 
teu amor soube criar. 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR:  Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
mor 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  
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, que unis os corações dos vos-
sos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo 
amar o que ordenais, e esperar o que pro-
meteis, para que, na instabilidade deste 
mundo, fixemos os nossos corações onde 
se encontram as verdadeiras alegrias. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
AS:  Amem! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Js 24,1-2a.15-17.18b) 
 

Leitura do Livro de Josué.  
– Naqueles dias, 1Josué reuniu em Siquém 
todas as tribos de Israel e convocou os an-
ciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, 
que se apresentaram diante de Deus. 2aEn-
tão Josué falou a todo o povo: 15“Se vos pa-
rece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a 

quem quereis servir: se aos deuses a quem 
vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra ha-
bitais. Quanto a mim e à minha família, nós 
serviremos ao Senhor”. 16E o povo respon-
deu, dizendo: “Longe de nós abandonarmos 
o Senhor, para servir a deuses estranhos. 
17Porque o Senhor, nosso Deus, ele 
mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos 
pais, da terra do Egito, da casa da escravi-
dão. Foi ele quem realizou esses grandes 
prodígios diante de nossos olhos e nos 
guardou por todos os caminhos por onde 
peregrinamos e no meio de todos os povos 
pelos quais passamos. 18bPortanto, nós tam-
bém serviremos ao Senhor, porque ele é o 
nosso Deus”.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  33(34) 
 

(Cantando os Salmos - Ano B  Vol II - faixa 20) 
 

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. O Senhor pousa seus olhos sobre os jus-
tos, / e seu ouvido está atento ao seu cha-
mado; / mas ele volta a sua face contra os 
maus, / para da terra apagar sua lembrança. 
 

3. Clamam os justos, e o Senhor bondoso 
escuta / e de todas as angústias os liberta. / 
Do coração atribulado ele está perto / e con-
forta os de espírito abatido. 
 

4. Muitos males se abatem sobre os justos, 
/ mas o Senhor de todos eles os liberta. / 
Mesmo os seus ossos ele os guarda e os 
protege, / e nenhum deles haverá de se 
quebrar. 
 

5. A malícia do iníquo leva à morte, / e quem 
odeia o justo é castigado. / Mas o Senhor 
liberta a vida dos seus servos, / e castigado 
não será quem nele espera. 
 

2ª LEITURA  (Ef 5,21-32) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.  
- Irmãos, 21vós que temeis a Cristo, sede so-
lícitos uns para com os outros. 22As mulhe-
res sejam submissas aos seus maridos 
como ao Senhor. 23Pois o marido é a cabeça 
da mulher, do mesmo modo que Cristo é a 



‘ 

  

cabeça da Igreja, ele, o salvador do seu 
corpo. 24Mas como a Igreja é solícita por 
Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo 
pelos seus maridos. 25Maridos, amai as vos-
sas mulheres, como o Cristo amou a Igreja 
e se entregou por ela. 26Ele quis assim 
torná-la santa, purificando-a com o banho 
da água unida à Palavra. 27Ele quis apre-
sentá-la a si mesmo esplêndida, sem man-
cha nem ruga, nem defeito algum, mas 
santa e irrepreensível. 28Assim é que o ma-
rido deve amar a sua mulher, como ao seu 
próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher 
ama-se a si mesmo. 29Ninguém jamais 
odiou a sua própria carne. Ao contrário, ali-
menta-a e cerca-a de cuidados, como o 
Cristo faz com a sua Igreja; 30e nós somos 
membros do seu corpo! 31Por isso o homem 
deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher, e os dois serão uma só carne. 
32Este mistério é grande, e eu o interpreto 
em relação a Cristo e à Igreja. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (João 6,60-69) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 10)  

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

Ó Senhor, tuas palavras / são espírito e 
vida. / As palavras que tu dizes / bem que 
são de eterna vida! 
 

 

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, 60muitos dos discípulos de 
Jesus que o escutaram, disseram: “Esta pa-
lavra é dura. Quem consegue escutá-la?” 
61Sabendo que seus discípulos estavam 
murmurando por causa disso mesmo, Jesus 
perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E 
quando virdes o Filho do homem subindo 
para onde estava antes? 63O Espírito é que 
dá vida, a carne não adianta nada. As pala-
vras que vos falei são espírito e vida. 64Mas 
entre vós há alguns que não crêem”. Jesus 
sabia, desde o início, quem eram os que 
não tinham fé e quem havia de entregá-lo. 
65E acrescentou: “É por isso que vos disse: 
ninguém pode vir a mim a não ser que lhe 
seja concedido pelo Pai”. 66A partir daquele 
momento, muitos discípulos voltaram atrás 
e não andavam mais com ele. 67Então, Je-
sus disse aos doze: “Vós também vos que-
reis ir embora?” 68Simão Pedro respondeu: 
“A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras 
de vida eterna. 69Nós cremos firmemente e 
reconhecemos que tu és o Santo de Deus”. 

– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor je-
sus, fonte de libertação e de vida, apresen-
tando-lhe nosso louvor e nossas necessida-
des. Digamos: 
  

AS: Senhor, voltai os olhos sobre nós e 
atendei-nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor Jesus, acolhei com bondade 
as preces desta comunidade reunida em 
vosso nome. Vós que viveis e reinais para 
sempre.   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, que pelo sacrifício da Cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para 
vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz 
e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: O dia do Senhor  
(Missal, páginas 436/482) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do evangelho, 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 pecado 
do mundo, tende piedade de nós... 
   

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)  
 

Quem come da minha carne / e quem 
meu sangue beber, / eterna vida terá / e 
eu o ressuscitarei, /: quem nos garante, é 
Jesus, / eterna vida há de ter! 
 

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 fi-
lhos; / mas, à nova geração nós contare-
mos: / as grandezas 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 pe-
caram contra ele sempre mais, / provoca-
ram 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 comeram e beberam a vontade, / o Se-
nhor satisfizera os seus desejos. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós 
o sacramento do vosso amor, e transformai-
nos de tal modo pela vossa graça, que em 
tudo possamos agradar-vos.  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  
 

Hino Oficial do Ano Nacional do Laicato (Le-
tra e Música: Adenor Leonardo Terra) 
 

Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do 
mundo, / levai aos povos todos o amor, 
meu dom fecundo! / Teu Reino, ó Jesus 
Cristo, queremos propagar, / seguindo o 
teu exemplo, o mundo transformar! 
 

1. Sendo membros do teu corpo, que é a 
Igreja, / cristãos leigos e leigas construímos 
nova história! 
 

2. Instruídos por tua santa Palavra, / chama-
dos e enviados para cumprir a missão! 
 

3. Alimentados por teu corpo e sangue, / as-
sumimos, com coragem, a nossa vocação! 
 

4. “Chamados, antes de tudo, à santidade, / 
interpelados a viver a santidade no mundo!” 
 

5. “Sal da terra, luz do mundo, fermento na 
massa”, / não deixamos de ser “ramos na 
Videira”! 
 

6. “Na família, no trabalho, na política, / em 
todos os âmbitos de atividade humana!” 
 

7. “Verdadeiros sujeitos eclesiais, / aptos a 
atuar na Igreja e na sociedade!” 
 

13 - REFLEXÃO 
 

“Senhor, tu tens palavras de vida 
eterna” 

 

 A último domingo do mês vocacional é 
dedicado aos catequistas, jovens, homens e 
mulheres, que apesar de suas atividades 
profissionais, dedicam algum tempo para a 
evangelizar, ensinar a fé cristã através de 
palavras e exemplos. São muitos hoje em 
nossa Diocese de Barreiras. É um ministério 
que os nossos leigos e leigas assumiram 
desde o início da história desta nossa Igreja 
Particular. 
 Dentro do ano sequenciado, dedicado 
ao evangelho de Marcos, lemos, neste do-
mingo, o último trecho do evangelho de São 
João, concluindo assim, o famoso discurso 
de Jesus sobre o “Pão da Vida.” 
 “Naquele tempo, muitos discípulos que o 
escutaram disseram: “Essa palavra é dura. 
Quem pode escutá-la? Sabendo que seus 
discípulos estavam murmurando por causa 
disso mesmo, Jesus perguntou: “isso vos 
escandaliza?”. E quando virdes o Filho do 
Homem, subindo para onde estava antes?” 
(Jo 6,60-62). 
 O “subir” de Jesus em São João normal-
mente acontece através da cruz. Jesus se 
eleva, passando pela morte de cruz. Na 
cruz, ele se manifestará ainda mais próximo 
aos homens, será um escravo, um abando-
nado. Será menos ainda do que o “Filho de 
José”. Será o “Filho de Adão”. Ele será um 
“verme e não um homem”. 
 “Profeta sim, Messias também sim, envi-
ado de Deus sim, mas descido do céu e feito 
carne, corpo entregue e doado até a morte 
violenta, carne para comer e sangue para 
beber, isso não: são palavras que soam du-
ras, impossíveis de escutar” (Enzo Bianchi). 
Nós preferimos um Deus onipotente e não 
aquele feito nosso irmão e que nos conduz, 
precisamente, por isso, para as alturas sa-
gradas. 
 A questão era aceitar se a relação íntima 
com Deus passa através de Jesus. Como é 
possível que este Nazareno, este homem 
que conhecemos, nos coloque em contato 
direto com o Pai. 

 E alguns discípulos vão embora. Alguns 
dos que acolheram a Jesus com entusi-
asmo, pouco a pouco não compreenderam 
as exigências do seguimento e tomaram o 
caminho inverso.  
 Mês vocacional e nós temos hoje uma 
palavra que parece contrária à vocação. 
Mais do que quantidade, Jesus quer quali-
dade!  
 Jesus poderia ficar sozinho, não obs-
tante todo o trabalho feito para reunir em 
torno a si o primeiro núcleo do novo povo. 
As palavras duras eram “quem quer me se-
guir deve comer a minha carne e beber meu 
sangue”.  
 “Jesus não se satisfaz com uma per-
tença superficial e formal. Não é suficiente a 
primeira e entusiasmada adesão. Ele quer, 
ao contrário, assumir plenamente a vida de 
seu discípulo (Bento XVI, Ângelus, 23 de 
agosto de 2009). 
 “Tu tens palavras de vida eterna” – Res-
pondeu Pedro. São palavras que dão vida à 
vida! Significa que intuiu que em Jesus de 
Nazaré temos a pérola, o tesouro. Ele inten-
sifica e dinamiza a vida. De Jesus vêm pa-
lavra que dão vida ao coração, que alargam, 
dilatam, purificam coração, desarmam as 
suas durezas. Palavras que dão vida à 
mente, porque a mente vive de verdades, de 
outro modo ela adoece. Palavras que dão 
vida ao Espírito. 
 Jesus doa eternidade a tudo o que de 
belo cada coração exige. A quem iremos? 
Pedro poderia tomar a barca. Betsaida não 
estava distante, mas voltar para lá era so-
mente para sobreviver, não era viver real-
mente e para sempre. Não existe uma barca 
que traga a eternidade para o coração e não 
existe outra pescaria abundante senão 
aquela que Jesus dirige. 
 A Catequese não deve ter medo de 
anunciar as verdades e a pessoa de Jesus 
no máximo de suas exigências. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf: Sta. Mônica: 2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95; 
Mt 23,13-22; 3ªf.: Sto. Agostinho, 2Ts 2,1-
3a.14-17; Sl 95; Mt 23,23-26; 4ªf.: Jr 1,17-
19; Sl 70; Mc 6,17-29; 5ªf.: 1Cor 1,1-9 Sl 
144; Mt 24,42-51; 6ªf.: 1Cor 1,17-25; Sl 32; 
Mt 25,1-13; Sáb.: 1Cor 1,26-31; Sl 32; Mt 
25,14-30. 
 

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

