
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 23º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 42 -  09/09/2018 
  

Espaço simbólico:  
contempla um painel 
com uma cruz que se di-
lui pela parede até o 
chão e um vaso com flo-
res (foto). Simboliza a li-
bertação que nasce da 
Cruz de Jesus e floresce 
em vida plena (flores). A 

foto é ilustrativa; para dar uma ideia. Pode-se 
incrementar o símbolo com uma Bíblia, por 
exemplo, considerando o Mês da Bíblia. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 

 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia VII, mesma melodia da faixa 1) 
 

És um Deus justo, ó Senhor, / e justiça é 
tua sentença. / Trata teu servo, ó Senhor, 
/ de acordo com sua clemência! 
 

SALMO 86 (85)   
 

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 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 
 

PR: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser pe-
cadores e invoquemos com confiança a mi-
sericórdia do Pai (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, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos 
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, 
que rogueis por mim a Deus nosso Se-
nhor. 
 

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 Festas Litúrgicas, faixa 2 - Paulus) 
 

1. Glória a Deus nas alturas, / glória a Deus 
nas alturas, / qlória a Deus nas alturas / e 
paz na terra aos homens por ele amados. 
  

2. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso. / Nós vos louvamos, / vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, / nós 
vos glorificamos, / nós vos damos graças 
por vossa imensa glória. 
 

3. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Se-
nhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, / tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / acolhei a 
nossa súplica. / Vós que estais à direita do 
Pai, tende piedade de nós. 
 

4. Só vós sois o Santo. Só vós, o Senhor. 
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo! / Com 

o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amém! 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, Pai de bondade, que nos re-
dimistes e adotastes como filhos e filhas, 
concedei aos que creem no Cristo a verda-
deira liberdade e a herança eterna. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
 

AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Is 35,4-7) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.  
4Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, 
não tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a 
vingança que vem, é a recompensa de 
Deus; é ele que vem para vos salvar”. 5En-
tão se abrirão os olhos dos cegos e se des-
cerrarão os ouvidos dos surdos. 6O coxo 
saltará como um cervo e se desatará a lín-
gua dos mudos, assim como brotarão águas 
no deserto e jorrarão torrentes no ermo. 7aA 
terra árida se transformará em lago, e a re-
gião sedenta, em fontes d'água. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  145(146) 
 

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

Bendize, ó minha alma ao Senhor. / Ben-
direi ao Senhor toda a vida! 
 

1. O Senhor é fiel para sempre, / faz justiça 
aos que são oprimidos; / ele dá alimento aos 
famintos, / é o Senhor quem liberta os cati-
vos. 
 

2. O Senhor abre os olhos aos cegos / o Se-
nhor faz erguer-se o caído; / o Senhor ama 
aquele que é justo / É o Senhor quem pro-
tege o estrangeiro. 
 

3. Ele ampara a viúva e o órfão / mas con-
funde os caminhos dos maus. / O Senhor 



‘ 

  

reinará para sempre! / Ó Sião, o teu Deus 
reinará / para sempre e por todos os sécu-
los! 

 
2ª LEITURA  (Tg 2,1-5) 
 

Leitura da Carta de São Tiago. 
– 1Meus irmãos, a fé que tendes em nosso 
Senhor Jesus Cristo glorificado não deve 
admitir acepção de pessoas. 2Pois bem, 
imaginai que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo e bem 
vestida, e também um pobre, com sua 
roupa surrada, 3e vós dedicais atenção ao 
que está bem vestido, dizendo-lhe: “Vem 
sentar-te aqui, à vontade”, enquanto dizeis 
ao pobre:  “Fica aí, de pé”, ou então: “Senta-
te aqui no chão, aos meus pés” - 4não fizes-
tes, então, discriminação entre vós? E não 
vos tornastes juízes com critérios injustos? 
5Meus queridos irmãos, escutai: não esco-
lheu Deus os pobres deste mundo para se-
rem ricos na fé e herdeiros do reino que pro-
meteu aos que o amam? 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (Marcos 7,31-37) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 10 - Paulus)  
 

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

Tanta coisa boa fez / e bem feito ele fez 
tudo: / fez os surdos escutarem, / ele fez fa-
lar o mudo!  
 

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, 31Jesus saiu de novo da 
região de Tiro, passou por Sidônia e conti-
nuou até o mar da Galileia, atravessando a 
região da Decápole. 32Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com dificuldade, e 
pediram que Jesus lhe impusesse a mão. 
33Jesus afastou-se com o homem, para fora 
da multidão; em seguida colocou os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva to-
cou a língua dele. 34Olhando para o céu, 
suspirou e disse: “Efatá!”, que quer dizer: 
“Abre-te!” 35Imediatamente seus ouvidos se 
abriram, sua língua se soltou e ele começou 
a falar sem dificuldade. 36Jesus recomen-
dou com insistência que não contassem a 
ninguém. Mas, quanto mais ele recomen-
dava, mais eles divulgavam. 37Muito impres-
sionados, diziam: “Ele tem feito bem todas 
as coisas: Aos surdos faz ouvir e aos mudos 
falar”.  – 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, transformemos a Pala-
vra proclamada e ouvida em oração. Ela pe-
netre nosso coração e oriente nosso agir. 
Roguemos: 
 

AS: Amparai, Senhor, o vosso povo! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

 

PR: Pai de bondade, que por meio de 

vosso Filho, fizestes os surdos ouvir e os 
mudos falar, escutai e atendei nossas pre-
ces segundo o vosso coração. Por Cristo, 
nosso Senhor.   AS: Amém!   

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VII, faixa 4 - Paulus)  
 

1. As mesmas mãos que plantaram a se-
mente aqui estão / O mesmo pão que a mu-
lher preparou aqui está / O vinho novo que 
a uva sangrou jorrará / no nosso altar! 
 

A liberdade haverá, / a igualdade haverá  / e 
nesta festa onde a gente é irmão / O Deus 
da vida se faz comunhão. (2x) 
 

2. Na flor do altar o sonho da paz mundial / 
A luz acesa e fé que palpita hoje em nós. / 
Do livro aberto o amor se derrama total / no 
nosso altar! 
 

3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus 
/ Benditos sejam o trabalho e a nossa união 
/ Bendito seja Jesus que conosco estará / 
além do altar! 

 

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, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos, por esta oferenda, 
render-vos a devida homenagem, e fazei 
que nossa participação na Eucaristia re-
force entre nós os laços da amizade. Por 
Cristo, nosso Senhor.     
AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
Missal, página 488. 

 
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 
vossos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz. Não olheis os nossos 
pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o 
Espírito Santo.  AS:   Amém! 
 

PR:  A paz do Senhor... 
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 a luz do mundo; quem me se-
gue não andará nas trevas, mas terá a luz 
da vida. 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 11 – exceto o refrão) 
 

Todas as coisas bem / fez o Senhor Je-
sus, / ouvir os surdos fez, / dos cegos foi 
a luz; / os mudos, fez falar / Cristo Jesus. 
 

1- Meu coração penetras / e lês meus pen-
samentos. / Se luto ou se descanso, / Tu 
vês meus movimentos. / De todas minhas 
palavras / Tu tens conhecimento. 
 

2- Quisesse eu me esconder / do teu 
imenso olhar, / subir até o céu / na terra me 
entranhar, / atrás do horizonte, / lá iria te en-
contrar! 
 

3- Por trás e pela frente, / teu ser me en-
volve e cerca. / O teu saber me encanta, / 
me excede e me supera. / Tua mão me 
acompanha, / me guia e me acoberta! 
 

4- Se a luz do sol se fosse, / que escuridão 
seria!... / Se as trevas me envolvessem, / o 
que adiantaria?... / Pra ti, Senhor, a noite / é 
clara como o dia! 
 

5- As fibras do meu corpo / teceste e entran-
çaste. / No seio de minha mãe / bem cedo 
me formaste. / Melhor do que ninguém / me 
conheceste e amaste! 
 

6- Teus planos insondáveis! / Sem fim, tuas 
maravilhas! / Contá-las eu quisera, / mas 
quem o poderia?... / Como da praia a areia, 
/ só Tu as saberias! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, que nutris e fortificais vossos 
fiéis com o alimento da vossa Palavra e do 
vosso pão, concedei-nos, por estes dons do 
vosso Filho, viver com ele para sempre.  Por 
Cristo, nosso Senhor.    AS:  Amém! 

 

 

 

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  
 

Salmo 135 e 118 (Cantos e Orações nº 529) 
 

Dou graças ao Senhor porque ele é 
bom. / Porque eterno é seu amor! / Sua 
Palavra me ensina e me liberta. / Porque 
eterno é seu amor! 
  

1. Sua Palavra é uma luz em meu caminho, 
/ E se alegra em suas Leis meu coração./ 
Ensina-me Senhor, teus mandamentos, / 
Só liberto viverei em comunhão! 
 

13 - REFLEXÃO 
 

Abra-te 
 

 Depois que foi visitado pelos fariseus e 
mestres da lei, vindos de Jerusalém a res-
peito do puro e do impuro, da lavagem das 
mãos, dos copos e pratos, Jesus foge e se 
esconde em território pagão (Mc 7,31-37): 
“Jesus saiu de novo da região de Tiro, pas-
sou por Sidônia, e continuou até o mar da 
Galileia, atravessando a região da Decá-
pole” (Mc 7,31-37).  Inclusive não deseja ser 
visto por mais ninguém (7,24). 
 “Este estranho movimento em zig-zag, 
apresentado pelo evangelista, foi visto 
como sinal de desconhecimento da situa-
ção geográfica, considerando como se De-
cápole fosse uma zona da Galileia [...] As 
notícias acumuladas nesta passagem indi-
cam somente os territórios pagãos em torno 
da Galileia e acena para abertura do evan-
gelho em terra pagã” (J. Gnilka, Cittadella, 
p. 409).  
 A geografia da fé no tempo de Jesus era 
assim: quanto mais distante de Jerusalém, 
distante da santidade. A Judéia podia até se 
salvar, mas a Galileia e a Decápole, zonas 
habitadas por populações pagãs, não! No 
entanto, Jesus vai até lá. Ele veio para os 
pecadores. Se não do ministério público, os 
pagãos serão os destinatários das comuni-
dades cristãs posteriores. 
 “Trouxeram-lhe, então um homem 
surdo-mudo (surdo = não somente surdo, 
insensível, sem vida; “moghilalos” (grego) = 
não é somente mudo, mas alguém que con-
segue falar com dificuldade. “Nós sabemos 
hoje que ser mudo em numerosos casos é 
um efeito da surdez, porque a carência de 
ouvidos pode atrofiar a capacidade de falar. 
Os surdos falam de modo desarticulado e 
incompreensível” (J. Gnilka, Cittadella, p. 
409).   
 O homem foi levado. Não podia ir por ini-
ciativa pessoal porque na condição de sur-
dez não saberia da existência de Jesus. 

 “Pediram que Jesus lhe impusesse a 
mão”.  Impor as mãos é um gesto sacerdo-
tal, distante. Porém, Jesus faz muito mais 
do que as pessoas lhe pedem, a abundân-
cia do amor de Deus.  
 “Jesus afastou-se com o homem para 
fora da multidão”. “Para ter um encontro ver-
dadeiro e pessoal com Jesus é necessário 
separar-se da multidão, distanciar dos hu-
mores sempre ambíguos e volúveis desta 
(Mosteiro Dumenza). 
 “Nesta ocasião, como em outras, Jesus 
agiu sempre com discrição. Não quer cha-
mar atenção. Ele não está em busca de po-
pularidade ou de sucesso, mas deseja so-
mente o bem das pessoas. Com essa ati-
tude, ele nos ensina que o bem deve ser re-
alizado sem clamores, sem ostentação, 
sem tocar a trombeta. Deve ser realizado 
em silêncio” (Papa Francisco, Angelus, 
09.09.2018). 
 Jesus colocou os dedos nos seus ouvi-
dos, cuspiu, e com a saliva, tocou a língua 
dele! São gestos corpóreos e muito delica-
dos. 
 O episódio do surdo-mudo foi interpre-
tado em chave sacramental e foi introduzido 
na conclusão do ritual do batismo. O cele-
brante, seguindo o exemplo de Jesus, toca 
os ouvidos e os lábios do batizado, pronun-
ciando o “abre-te” de Jesus.  
 Essa poderia ser a verdadeira imagem 
da condição pagã: surdez em relação à Pa-
lavra de Deus, não escutada porque não lhe 
é direcionada; balbucia porque tenta louvar, 
confessar a Deus, mas não consegue com 
consciência e plenitude. Mas é sobretudo 
um homem carente nas suas faculdades de 
comunicação: não se pode falar claramente 
a um outro sem escutá-lo. 
 Normalmente somos mudos em relação 
à proclamação da fé, porque não sabemos 
escutar com docilidade e atenção a Palavra 
de Deus.  
 Nesse mês da Bíblia, devemos aprender 
a abrir a Palavra de Deus, escutá-la para 
depois transmitir com a pregação e vida. 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: 1Cor 5,1-8 Sl 5,56.7.12, Lc 6,6-11; 3ªf.: 
1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,1219; 4ªf.: 1Cor 7,25-
31; Sl 44; Lc 6,20-26; 5ªf.: 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 
138; Lc 6,27-38; 6ªf., Exaltação da Santa Cruz: 
Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77; Jo 3,13-17; 
Sáb., Nossa Senhora. Das Dores: Hb 5,7-9; Sl 
30; Jo 19,25-275. 

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

