Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 22º Domingo Comum
Ano C – Verde
Diocese de Barreiras – Bahia
I - RITOS INICIAIS

II - LITURGIA DA PALAVRA
COMENTÁRIO - (Facultativo)

ABERTURA
CANTO:
(Sugestão no rodapé da p. 2 ou consulte o
Livro Cantando a Beleza da Vida)
1 - ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
AS: Amém!
PR: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
2 - ATO PENITENCIAL
(O Presidente conduz o Rito conforme uma
das fórmulas do Missal Romano, cantado
ou falado)
3 - GLÓRIA

Folheto Litúrgico N° 41

(dois coros)

PR: Glória a Deus nas alturas:
1) e paz na terra aos homens por ele
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós
vos damos graças por vossa imensa glória. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de nós.
1) Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. 2) Vós que
estais à direita do Pai, tende piedade de
nós. 1) Só vós sois o Santo. Só vós o
Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. AS: Amém!
4 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Deus do universo, fonte de todo bem,
derramai em nossos corações o vosso
amor e estreitai os laços que nos unem
convosco para alimentar em nós o que é
bom e guardar com solicitude o que nos
destes. Por Nosso Senhor...
AS: Amem!

1ª LEITURA – Eclo 3,19-21.30-31
Leitura do Livro do Eclesiástico - 19Filho,
realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. 20Na medida em que fores grande,
deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos
são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. 21Pois
grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. 30Para o mal do
orgulhoso não existe remédio, pois uma
planta de pecado está enraizada nele, e
ele não compreende. 31O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e,
com ouvido atento, deseja a sabedoria.
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL 67 (68)
R. Com carinho preparastes uma mesa
para o pobre.
1. 4Os justos se alegram na presença do
Senhor* / rejubilam satisfeitos e exultam de
alegria! / 5aCantai a Deus, a Deus louvai,
cantai um salmo a seu nome!* / 5co seu
nome é Senhor: exultai diante dele! R.
2. 6Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor: * / é assim o nosso Deus em sua santa
habitação. / 7aÉ o Senhor quem dá abrigo,
dá um lar aos deserdados,* / 7bquem liberta
os prisioneiros e os sacia com fartura. R.
3. 10Derramastes lá do alto uma chuva generosa,* / e vossa terra, vossa herança, já
cansada, renovastes; / 11e ali vosso rebanho encontrou sua morada;* / com carinho
preparastes essa terra para o pobre. R.
2ª LEITURA – Hb 12,18-19.22-24a
Leitura da Carta aos Hebreus - Irmãos:
18Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável: “fogo ardente e escuridão,
trevas e tempestade, 19som da trombeta e
voz poderosa”, que os ouvintes suplicaram
não continuasse. 22Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste; da reunião festiva

de milhões de anjos; 23da assembleia dos
primogênitos, cujos nomes estão escritos
nos céus; de Deus, o Juiz de todos; dos
espíritos dos justos, que chegaram à perfeição; 24ade Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!
EVANGELHO - Lc 14,1.7-14
(CD Liturgia XII, Faixa 1 - Paulus)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar, a quem está no cativeiro,
libertação eu vou proclamar!
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
† Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas
AS: Glória a vós, Senhor!
1Aconteceu

que, num dia de sábado, Jesus
foi comer na casa de um dos chefes dos
fariseus. E eles o observavam. 7Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma
parábola: 8”Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o
primeiro lugar. Pode ser que tenha sido
convidado alguém mais importante do que
tu, 9e o dono da casa, que convidou os
dois, venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o
último lugar. 10Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim,
quando chegar quem te convidou, te dirá:
“Amigo, vem mais para cima”. E isso vai
ser uma honra para ti diante de todos os
convidados. 11Porque quem se eleva, será
humilhado e quem se humilha, será elevado.” 12E disse também a quem o tinha convidado: “Quando tu deres um almoço ou
um jantar, não convides teus amigos, nem
teus irmãos, nem teus parentes, nem teus
vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. 13Pelo contrário, quando deres
uma festa, convida os pobres, os aleijados,
os coxos, os cegos. 14Então tu serás feliz!
Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos
justos.” Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

5 - PROFISSÃO DE FÉ
PR: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra.
AS: E em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor,...
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA
(Elaboradas pela Comunidade para a resposta:)
AS: Atendei-nos, Senhor!
III- LITURGIA EUCARÍSTICA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
7 - PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou
consulte o “Cantando a Beleza da Vida”)
PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu nome, para no nosso bem e de toda a
santa Igreja.
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
(Missal, página 488)
9 - PAI – NOSSO (como de costume)
PR: Livrai-nos de todos os males...
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos...
AS: Amém!
PR: A paz do Senhor...
AS: O amor de Cristo nos uniu!
PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus...
PR: Felizes os convidados ...
AS: Senhor, eu não sou digno...
CANTO DE COMUNHÃO
(Sugestão no rodapé da página 2)
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Restaurados à vossa mesa pelo pão
da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos
corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amem!
22º Domingo Comum - C
Abertura
Preparação das Oferendas
Comunhão

IV - RITOS FINAIS
COMPROMISSOS DA SEMANA
E AVISOS COMUNITÁRIOS

11 - BÊNÇÃO FINAL
CANTO: (Sugestão no rodapé da página 2 ou
consulte o Livro Cantando a Beleza da Vida)

12 - CELEBRAÇÕES
E ATIVIDADES PASTORAIS
Dia 1º de Setembro (Quinta-feira) às
19:30h no Salão Dom Ricardo – Escola da
Misericórdia com o tema Misericórdia Testemunhada –Os Santos e a Misericórdia.
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br
13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO
A terceira obra de misericórdia corporal é
“acolher o forasteiro”. São Bento aconselhava seus monges a praticar a hospitalidade. Sejamos hospitaleiros!
14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO
Servir e não ser servido
No percurso para Jerusalém, Jesus é recebido de novo numa casa de família. Desta
vez, é acolhido por um chefe dos fariseus,
e aproveita a ocasião para anunciar o
evangelho. O clima não é de amizade como quando esteve com Marta e Maria (Lc
10). Agora, o dono da casa, apesar de
convidá-lo para refeição, tem a intenção de
observá-lo para provar o seu ensinamento.
Jesus enfrenta a situação com tranquilidade e parte de um fato que se repete muitas
vezes em recepções, banquetes, refeições
e outros eventos sociais: os convidados
escolhem os melhores lugares. A distribuição dos lugares nessas ocasiões obedece
aos costumes de um determinado povo.
Entre nós, as pessoas mais importantes se
sentam à cabeceira da mesa e, por ordem
de dignidade, as outras vão se acomodando. Em outros lugares, talvez fosse o caso
da Palestina de então: o mais digno ao
centro, o segundo à direita, e o último, à
esquerda. Certos eventos podem se transformar em ocasião para ostentar vaidade e
orgulho.
Então, eis o conselho para os convidados:
“sentar-se no último lugar”. Trata-se de evitar constrangimentos públicos e aproveitar
o momento para crescer aos olhos do dono
da casa e dos outros convidados.

Sugestão de Cantos
Senhor, de mim tem piedade
As mesmas mãos que plantaram a semente
Eis meu povo, o banquete

É muito atual a lição de Jesus. Na sociedade de hoje as pessoas buscam, de maneira aguerrida, o primeiro lugar e o defende a todo custo. O interesse próprio e do
grupo se tornam o bem prioritário, sacrificando qualquer outro valor.
O fato observado oferece a ocasião para
corrigir a tentação dos que pensam que
são melhores e mais dignos do que os outros.
“O último lugar não é um castigo, é o lugar
de Deus, a posição de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, é a posição de quem ama mais, de quem dá lugar
aos outros. Àquele que escolheu ficar nos
fundos da sala é reservado o nome doce
de ‘amigo’, que eternamente considera cada pessoa mais importante do que a si
mesmo” (Ermes Ronchi).
A humildade é a verdade do homem, mas
também é a verdade de Deus, que sendo,
amor, não pode ser soberbo (Santa Teresa
da D’Avila).
Depois, a lição vai para o dono da casa.
“Quando deres um jantar, não convides
teus amigos, nem teus irmãos, nem teus
parentes, nem teus vizinhos ricos” – são os
níveis mais próximos e fortes de afeto. Deve ter em mente novos convidados – os
pobres, os aleijados, os coxos e os cegos.
A lógica será dar a fundo perdido, dar sem
esperar recompensa. Na realidade, Jesus
está falando de Deus misericordioso e de
seu querer cheio de benevolência. O dono
da casa e os convidados enquanto filhos
de Deus, somos chamados a imitar o pai
no amor desinteressado. “Misericordiosos,
como o Pai”!
Esses são os ensinamentos do catequista
Jesus de Nazaré. Agradecemos a Deus
pelos catequistas que em nossas comunidades são os seus seguidores. A catequese deve sempre nos introduzir no mistério
de Deus e abrir caminhos novos para todos!
Rezemos e parabenizemos os catequistas!
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
15 - LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)
Dia 2ªf, Martírio de S. João Batista; Jr 1,17-19; Sl 70;
Mc 6,17-29; 3ªf: 1Cor 2,10b-16; Sl 144; Lc 4,31-37;
4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 32; Lc 4,38-44; 5ªf: 1Cor 3,18-23;
Sl 23; Lc 5,1-11; 6ªf: 1Cor 4,1-5; Sl 36; Lc 5,33-39;
Sáb., S. Gregório Magno: 1Cor 4,6b-15; Sl 144; Lc
6,1-5.

Observações
CD Liturgia VII, faixa nº 1 (exceto o refrão)
CD Liturgia VII, faixa nº 4
CD Cantos de Abertura e Comunhão, faixa 18

