Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 24º Domingo Comum
Ano C – Verde
Diocese de Barreiras – Bahia
Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. AS: Amém!

I - RITOS INICIAIS
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
(CD Missa Sertaneja I, Faixa 3 - Paulus)
1- Senhor, Senhor, tende piedade, tende
piedade, tende piedade de todos nós, tende piedade de todos nós.
2- Cristo, Cristo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de todos nós, tende
piedade de todos nós.
3- Senhor, Senhor, tende piedade, tende
piedade, tende piedade de todos nós, tende piedade de todos nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amem!
3 - GLÓRIA
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(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

4 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus, criador de todas as coisas,
volvei para nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei
que vos sirvamos de todo o coração. Por
nosso Senhor...
AS: Amem!

2. 12Criai em mim um coração que seja puro,* / dai-me de novo um espírito decidido. /
13ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* / nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito! R.
3. 17Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* / e minha boca anunciará vosso louvor! / 19Meu sacrifício é minha alma penitente,* / não desprezeis um coração arrependido! R.

II - LITURGIA DA PALAVRA

2ª LEITURA – 1 Tm 1,12-17

COMENTÁRIO - (Facultativo)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo a
Timóteo. - Caríssimo, 12agradeço àquele
que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao
designar-me para o seu serviço, 13a mim,
que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia
com a ignorância de quem não tem fé.
14Transbordou a graça de nosso Senhor
com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
15Segura e digna de ser acolhida por todos
é esta palavra: Cristo veio ao mundo para
salvar os pecadores. E eu sou o primeiro
deles! 16Por isso encontrei misericórdia,
para que em mim, como primeiro, Cristo
Jesus demonstrasse toda a grandeza de
seu coração; ele fez de mim um modelo de
todos os que crerem nele para alcançar a
vida eterna. 17Ao Rei dos séculos, ao único
Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém!
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

1ª LEITURA - Ex 32,7-11.13-14
Leitura do Livro do Êxodo - Naqueles dias:
7O Senhor falou a Moisés: “Vai, desce, pois
corrompeu-se o teu povo, que tiraste da
terra do Egito. 8Bem depressa desviaramse do caminho que lhes prescrevi. Fizeram
para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: `Estes são
os teus deuses, Israel, que te fizeram sair
do Egito!'” 9E o Senhor disse ainda a Moisés: “Vejo que este é um povo de cabeça
dura. 10Deixa que minha cólera se inflame
contra eles e que eu os extermine. Mas de
ti farei uma grande nação”. 11Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se inflama a tua
cólera contra o teu povo, que fizeste sair
do Egito com grande poder e mão forte?
13Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e
Israel, com os quais te comprometeste, por
juramento, dizendo: 'Tornarei os vossos
descendentes tão numerosos como as estrelas do céu; e toda esta terra de que vos
falei, eu a darei aos vossos descendentes
como herança para sempre'”. 14E o Senhor
desistiu do mal que havia ameaçado fazer
ao seu povo. Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

EVANGELHO - Lc 15,1-10
(CD Liturgia XII, Faixa 1 - Paulus)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Sabemos do amor que Deus nos tem /
e nós cremos em tão grande amor!

R. Vou agora, levantar-me, volto à casa
do meu pai.

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!

1. 3Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* / Na imensidão de vosso amor, purificai-me! / 4Lavai-me todo inteiro do pecado,* / e apagai completamente a minha
culpa! R.

Naquele tempo: 1Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. 2Os fariseus, porém, e os mestres da
Lei criticavam Jesus. “Este homem acolhe
os pecadores e faz refeição com eles.”

SALMO RESPONSORIAL 50 (51)

3Então

Jesus contou-lhes esta parábola:
um de vós tem cem ovelhas e perde
uma, não deixa as noventa e nove no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu,
até encontrá-la? 5Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, 6e, chegando
a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz:
`Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha
ovelha que estava perdida!' 7Eu vos digo:
Assim haverá no céu mais alegria por um
só pecador que se converte, do que por
noventa e nove justos que não precisam de
conversão. 8E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende
uma lâmpada, varre a casa e a procura
cuidadosamente, até encontrá-la? 9Quando
a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e
diz: 'Alegrai-vos comigo! Encontrei a moeda que tinha perdido!' 10Por isso, eu vos
digo, haverá alegria entre os anjos de Deus
por um só pecador que se converte.”
Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!
4“Se

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: Senhor, sois nossa vida e salvação!
III - LITURGIA EUCARÍSTICA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
7 - PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou
consulte o Livro 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 VII
(Sobre a reconciliação I: Missal, p. 866)
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!
24º Domingo Comum - C
Abertura
Preparação das Oferendas
Comunhão

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: Ó Deus, que a ação da vossa eucaristia penetre todo o nosso ser para que não
sejamos movidos por nossos impulsos,
mas pela graça do vosso sacramento. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS: Amem!

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 15 de Setembro (Quinta-feira) às
19:30h no Salão Dom Ricardo – Escola da
Misericórdia com o tema Misericórdia e
Magistério – Os Papas e a Misericórdia.
Dia 22 a 25 de Setembro - Tríduo e Missa
em Ação de graças pelos 25 anos (Podas
de Prata) do Santuário de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro – Sandra Regina /
Barreiras - BA
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br
13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO
- Incentivar a peregrinação de fiéis e famílias ou grupos à Catedral de São João Batista e/ou ao Santuário de N. S. do Perpétuo Socorro em Barreiras-BA (Missas todos
os dias às 7h).
14 - PISTAS PARA A REFLEXÃO
A Misericórdia de Deus

Sugestão de Cantos
Vimos aqui, ó Senhor, pra cantar
As mesmas mãos que plantaram a semente
Um banquete se vai fazer... Ponho em Deus minha esperança (Salmo 31 (30)

O contexto das parábolas, trazido na introdução, oferece uma leitura: “Os pecadores
e publicanos se aproximam de Jesus para
o escutar e os fariseus e mestres da lei para criticá-lo”: ‘Este homem come com os
pecadores’. No original seria: “Murmurar”,
isto é, um protesto contra Deus e uma recusa de seu modo de oferecer a salvação.
É como se sugerissem a Jesus qual deveria ser o modo que Ele deveria agir.
Para explicar o seu modo de agir, Jesus
conta três parábolas: a ovelha perdida, a
moeda perdida e o filho pródigo. São as
chamadas “Parábolas da Misericórdia”.
Aqui, nos ateremos às duas primeiras parábolas.
Na parábola da ovelha perdida, o pastor
procura pelos descampados. A ovelha perdida não retorna ao redil por si mesma.
Não se arrepende, mas está correndo risco
de vida. Não é ela que encontra o pastor,
mas o pastor que a procura insistente e
perseverante até encontrá-la. Ela não será
punida, mas carregada aos ombros para
que retorne mais rápido. Por nenhum motivo o pastor está disposto a abandonar a
ovelha ao seu próprio destino.
A segunda: uma dona de casa perdeu uma
moeda, acendeu a lâmpada e começou
vasculhar os cantos e todos os lugares.
Depois da insistente procura, encontra a
moeda talvez debaixo ou no meio do lixo.
Muitas vezes perdemos tesouros preciosos
dentro de nossa própria casa e devemos
procurar até encontrar. Dentro de nossa
casa, existem moedas preciosas perdidas.
Em todas elas o mecanismo é a perda, a
procura, a recuperação e a alegria. Sublinham mais a alegria da recuperação, do
que a fadiga e o sofrimento da procura.
Entende porque São Paulo escreve: “Segura e digna de ser acolhida por todos é esta
palavra: Cristo veio ao mundo para salvar
os pecadores. E eu sou o primeiro deles!
Por isso, encontrei misericórdia [...]” (I Tm
1,15)
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
15 - LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)
2ªfeira Santíssimo Nome de Maria: 1Cor 11,1726.33; Sl 39(40) Lc 7,1-10; 3ºf: 1Cor 12,12-14.2731a; Sl 99(100); Lc 7,11-17; 4ªf, Exaltação da Santa
Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,1317; 5ªf: Nossa Senhora das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30
(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; 6ª f.: 1Cor 15,12-20;
Sl 16(17); Lc 8,1-3; Sáb.: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl
55(56); Lc 8,4-15.
Observações
CD Cantos de Abertura e Comunhão, faixa nº 7
CD Liturgia VII, faixa nº 4
CD Liturgia XII, faixa nº 4 (exceto o refrão)

