Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 31º Domingo Comum
Ano C – Verde

30-10-2016
Folheto Litúrgico N° 51

Diocese de Barreiras – Bahia
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
(O Presidente conduz o Rito conforme uma
das fórmulas do Missal Romano, cantado
ou falado)
3- GLÓRIA
(CD Partes Fixas - Ordinário da Missa,
Faixas 09 a 14 – Paulus ou consulte o Livro
“Cantando a Beleza da Vida)
4- ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus de poder e misericórdia, que
concedeis a vossos filhos e filhas a graça
de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas
promessas. Por nosso Senhor...
AS: Amem!
II - LITURGIA DA PALAVRA
COMENTÁRIO - (Facultativo)
1ª LEITURA – Sb 11,22 - 12,2
Leitura do Livro da Sabedoria.
22Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, é
como um grão de areia na balança, uma
gota de orvalho da manhã que cai sobre a
terra. 23Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos
aos pecados dos homens, para que se arrependam. 24Sim, amas tudo o que existe, e
não desprezas nada do que fizeste; porque,
se odiasses alguma coisa não a terias criado. 25Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir, se não a tivesses queri-

do? Ou como poderia ser mantida, se por ti
não fosse chamada? 26A todos, porém, tu
tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida, 12,1O teu espírito incorruptível está em todas as coisas! 2É por isso que corriges com carinho os que caem e
os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam
em ti, Senhor. - Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

EVANGELHO - Lc 19,1-10
(CD Liturgia XII, Faixa 13 - Paulus)

SALMO RESPONSORIAL 144 (145)

Naquele tempo, 1Jesus tinha entrado em
Jericó e estava atravessando a cidade.
2Havia ali um homem chamado Zaqueu,
que era chefe dos cobradores de impostos
e muito rico. 3Zaqueu procurava ver quem
era Jesus, mas não conseguia, por causa
da multidão, pois era muito baixo. 4Então
ele correu à frente e subiu numa figueira
para ver Jesus, que devia passar por ali.
5Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para
cima e disse: “Zaqueu, desce depressa!
Hoje eu devo ficar na tua casa.” 6Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. 7Ao ver isso, todos começaram a
murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na
casa de um pecador!” 8Zaqueu ficou de pé,
e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes
mais.” 9Jesus lhe disse: “Hoje a salvação
entrou nesta casa, porque também este
homem é um filho de Abraão. 10Com efeito,
o Filho do Homem veio procurar e salvar o
que estava perdido.”
- Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

R. Bendirei eternamente vosso nome;
para sempre, ó Senhor, o louvarei!
1Ó

meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,*
e bendizer o vosso nome pelos séculos.
2Todos os dias haverei de bendizer-vos,*
hei de louvar o vosso nome para sempre. R.
8Misericórdia

e piedade é o Senhor,*
ele é amor, é paciência, é compaixão.
9O Senhor é muito bom para com todos,*
sua ternura abraça toda criatura. R.
10Que

vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* / e os vossos santos com louvores
vos bendigam! / 11Narrem a glória e o esplendor do vosso reino* / e saibam proclamar
vosso poder! R.
13cO

Senhor é amor fiel em sua palavra,*
santidade em toda obra que ele faz.
14Ele sustenta todo aquele que vacila*
e levanta todo aquele que tombou. R.
13dé

2ª LEITURA – 2Tm 4,6-8.16-18
Leitura da Segunda Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses. Irmãos, 11não cessamos de rezar por vós, para que o nosso
Deus vos faça dignos da sua vocação. Que
ele, por seu poder, realize todo o bem que
desejais e torne ativa a vossa fé. 12Assim o
nome de nosso Senhor Jesus Cristo será
glorificado em vós, e vós nele, em virtude
da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus
Cristo. 2,1No que se refere à vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo e à nossa união com
ele, nós vos pedimos, irmãos: 2não deixeis
tão facilmente transtornar a vossa cabeça,
nem vos alarmeis por causa de alguma revelação, ou carta atribuída a nós, afirmando
que o Dia do Senhor está próximo.
- Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Espírito do Senhor me ungiu / para proclamar a libertação aos empobrecidos!
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!

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: Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo!
III - LITURGIA EUCARÍSTICA
COMENTÁRIO - (Facultativo)

7- PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
CANTO – (Sugestão no rodapé da p. 2 ou
consulte 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 III
Prefácio: A história da salvação (Missal,
página 431482)
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: Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos
sacramentos, possamos receber o que
prometem. Por Cristo, nosso Senhor.
AS: Amem!

IV - RITOS FINAIS
COMPROMISSOS DA SEMANA
E AVISOS COMUNITÁRIOS

11- BÊNÇÃO FINAL
CANTO: (Consulte o Livro de cantos
litúrgicos “Cantando a Beleza da Vida”)
12 - CELEBRAÇÕES
E ATIVIDADES PASTORAIS
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br
Dia 3/11/2016 (Quinta-feira) às 19:30h no
Salão Dom Ricardo – Escola da Misericórdia – Tema: Celebrar a Misericórdia.
31º Domingo Comum - C
Abertura
Preparação das Oferendas
Comunhão

Dia 4 e 5/11/2016 – Feira da Misericórdia
Local: Memorial Dom Ricardo
Dia 5/11/2016 –
Dia Nacional
da Coleta de
Alimentos 2016
13- SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO
- Incentivar as Peregrinações às Portas
Santas nestes últimos dias do Ano Santo
da Misericórdia (dia 04 de novembro, confissões das 17 às 19h no Santuário de N.
Sra. do Perpétuo Socorro, em Barreiras-BA,
e Missas todos os dias às 7h).
14- PISTAS PARA A REFLEXÃO
Jesus sente falta dos pecadores!
Jesus vai chegando ao ponto culminante de
sua grande viagem para Jerusalém. Jericó
é uma das últimas etapas. Ali moravam
muitos funcionários do império, homens do
exército e cobradores de impostos. Lucas,
então, apresenta o encontro de Jesus com
Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos.
Lucas acrescenta ainda que “era rico”. Tinha boa condição econômica, mas socialmente era desprezado. Os cobradores de
impostos eram homens que estavam ao
serviço do poder estrangeiro e opressor e,
consequentemente, dos deuses pagãos.
Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Zaqueu, certamente, tinha ouvido falar
de Jesus, sentia necessidade das palavras
e das suas ações. Era aquela a sua oportunidade.
Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia, “por causa da multidão, pois era muito
baixo”. Para superar essa dificuldade, o
evangelista narra três ações: corre, passa
para frente e sobe numa figueira. Como
que para recompensar o seu grande esforço, quando Jesus chegou “olhou para cima”
e disse: “Zaqueu, desce de pressa! Hoje,
eu devo hospedar-me na tua casa”.
“Devo hospedar-me”. Jesus se sente no
dever, quase que fosse obrigado. Ele que
deve ir mais que do Zaqueu está convidando. Deve ir para entrar na sua casa, isto é,
no interior de sua vida! No Apocalipse: “eu
estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro e participarei da ceia”. Jesus não faz
nenhuma pregação, não reclama, não condenada o pecado de Zaqueu. Ele quer somente encontra-lo. “Zaqueu desceu de-

Sugestão de Cantos
Não me abandones, Senhor... Ó Senhor, escuta a prece (Sl 143/142)
Bendito seja Deus Pai
Jesus passará por aqui

pressa e recebeu Jesus com alegria”. Enquanto todos murmuravam, Zaqueu se levanta e anuncia que a sua vida mudou:
“Senhor, eu dou a metade dos meus bens
aos pobres e, se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”.
Era o que exigia a lei. Talvez faz menos do
que Jesus queria pedir, mas Jesus não exige como fez com o jovem rico: “Venda tudo
o que tem e dê aos pobres”. Jesus aceita
que ele faça aquilo que pensa, aquilo que
decidiu! Devolve o que roubou e diz que
dará algo aos pobres. A conversão cristã
não é somente “não matar, não roubar”,
mas fazer o bem, oferecer a vida por Cristo!
Temos medo de que pessoas pecadoras se
aproximem da comunidade: prostitutas,
pessoas sem bom nome, ladrões, etc. É
preciso nos aproximar porque elas necessitam de salvação. Zaqueu primeiro encontra,
depois se transforma. Não é que Zaqueu
primeiro se converteu para depois receber
Jesus. Nós pensamos que Jesus se aproxima de nós, que vem em nossa casa
quando nós já estamos convertidos, como
presente de uma vida santa. Não é assim, a
nossa vida só vai mudar depois que nós
encontrarmos com Jesus, depois que o
acolhermos com alegria em nossa casa.
O Senhor não é somente aquele que vem a
nós como um ladrão no meio da noite ou
quando nós não esperamos; mas é alguém
que procura, que procura constantemente
os que estão perdidos.
É Rosto da Misericórdia de Deus. É o Bom
Pastor que sente falta de sua ovelha. Falta
Zaqueu! Jesus sente falta de todos os pecadores. Sente falta de cada um dos filhos
e filhas de Deus, sobretudo, dos que mais
necessitam de salvação.
“Tenho sede!”
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
15- LITURGIA DA PALAVRA (Leituras da Semana)
2ª feira: 2ªfeira: Fl 2,1-4; Sl 130; Lc 14,12-14;

3ªfeira: Fl 2,5-11; Sl 21; Lc 14,15-24; 4ªfeira,
Finados: Jó 19.1.23-27a; Sl 26; Rom 5,5-11; Jo
6,37-40 ou Sb 3,1-9; Sl 41; Ap 21,1-5ª.6b-7; Mt
5,1-12ª; 5ªfeira: Fl 3,3-8a; Sl 104(105); Lc 15,110; 6ªfeira: Fl 3,17 – 4,1; Sl 121(122); Lc 16,18; Sábado: Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 16,9-15.

Observações
CD Liturgia VII, faixa nº 15– Paulus
CD Liturgia VII, faixa nº 12 – Paulus
CD Cantos de Abertura e Comunhão - Belas Parábolas, Faix.a 4

