
 
                

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 11º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 30 - 18/06/2017 
 

Espaço celebrativo: 1) 
podemos associar a ex-
tensão da messe de que 
fala o Evangelho a uma 
cultura de trigo. Assim, 
uma sugestão é se fazer 
um arranjo com espigas 
de trigo e colocá-lo pró-
ximo á mesa da palavra. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Cantos de Abertura e Comu-
nhão, faixa 9 - Paulus) 
 

 

O Senhor necessitou de braços / para 
ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi seus 
apelos de amor, / então respondi: / aqui 
estou, aqui estou. 
 

1- Eu vim para dizer / que eu quero te se-
guir, / eu quero viver com muito amor o que 
aprendi. 
 

2- Eu vim para dizer / que eu quero te aju-
dar, / eu quero assumir a tua cruz e carre-
gar. 
 

3- Eu vim para dizer / que eu vou profeti-
zar, / eu quero ouvir a tua voz e propagar. 
 

4- Eu vim para dizer / que eu vou te acom-
panhar / e, com os meus irmãos, um mun-
do novo edificar. 

 
1 - ACOLHIDA  
 

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

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cris-
to, 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 
 

PR: O Senhor Jesus Cristo que nos convi-
da à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 

chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai. (pausa) 
 

AS: Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas ve-
zes 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 Senhor. 
 

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   
(CD Partes Fixas da Missa, faixa 10 - Paulus) 
 

Solo: Glória a Deus nas alturas!  
A) E paz na terra aos homens por ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: B) nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, A) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, B) 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai, tende piedade de nós! A) Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a 
nossa súplica, tende piedade de nós! B) Só 
vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós 
o Altíssimo, Jesus Cristo salvador, A) com 
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. A-
B) À Santíssima Trindade demos glória 
para sempre. Amém! 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, força daqueles que esperam 
em vós, sede favorável ao nosso apelo e, 
como nada podemos em nossa fraqueza, 
dai-nos sempre o socorro da vossa graça, 
para que possamos querer e agir conforme 
a vossa vontade, seguindo os vossos 
mandamentos. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. 
AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Ex 19,2-6a) 
 

Leitura do Livro do Êxodo.  
– Naqueles dias, os israelitas, 2partindo de 
Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, 
onde acamparam. Israel armou ali suas 
tendas, defronte da montanha. 3Moisés, 
então, subiu ao encontro de Deus. O Se-
nhor chamou-o do alto da montanha, e dis-
se: “Assim deverás falar à casa de Jacó e 
anunciar aos filhos de Israel: 4Vistes o que 
fiz aos egípcios, e como vos levei sobre 
asas de águia e vos trouxe a mim. 
5Portanto, se ouvirdes a minha voz e guar-
dardes a minha aliança, sereis para mim a 
porção escolhida dentre todos os povos, 
porque minha é toda a terra. 6aE vós sereis 
para mim um reino de sacerdotes e uma 
nação santa.   – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  99(100) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A  Vol II - Faixa 
16 - Paulus) 
 

Nós somos o povo e o rebanho do Se-
nhor. 
 

1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, / servi 
ao Senhor com alegria, / ide a ele cantando 
jubilosos! 
 

2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, / 
Ele mesmo nos fez, e somos seus, / nós 
somos seu povo e seu rebanho. 
 

3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, / 
sua bondade perdura para sempre, / seu 
amor é fiel eternamente! 
 

2ª LEITURA  (Rm 5,6-11) 
 

Leitura da Carta de São Pedro aos Roma-
nos.   – Irmãos, 6Quando éramos ainda fra-
cos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo 
marcado. 7Dificilmente alguém morrerá por 
um justo; por uma pessoa muito boa, talvez 
alguém se anime a morrer. 8Pois bem, a 



‘ 

  

prova de que Deus nos ama é que Cristo 
morreu por nós, quando éramos ainda pe-
cadores. 9Muito mais agora, que já esta-
mos justificados pelo sangue de Cristo, se-
remos salvos da ira por ele. 10Quando éra-
mos inimigos de Deus, fomos reconciliados 
com ele pela morte do seu Filho; quanto 
mais agora, estando já reconciliados, se-
remos salvos por sua vida! 11Ainda mais, 
nós nos gloriamos em Deus, por nosso 
Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já des-
de o tempo presente, recebemos a reconci-
liação.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mateus 9,36-10,8) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 13)  
 

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

O reino do céu está perto! Convertei-vos, 
irmãos, é preciso! Crede todos no evange-
lho! 
 

PR:  O Senhor esteja convosco. 
AS:  Ele está no meio de nós! 

✠ Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

 Naquele tempo, 36Vendo Jesus as mul-
tidões, compadeceu-se delas, porque esta-
vam cansadas e abatidas, como ovelhas 
que não têm pastor. Então disse a seus 
discípulos: 37“A Messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. 38Pedi pois ao 
dono da messe que envie trabalhadores 
para a sua colheita!”  
 10,1Jesus chamou os doze discípulos e 
deu-lhes poder para expulsarem os espíri-
tos maus e para curarem todo tipo de do-
ença e enfermidade. 2Estes são os nomes 
dos doze apóstolos: primeiro, Simão, cha-
mado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, 
filho de Zebedeu, e seu irmão João; 3Filipe 
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador 
de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; 
4Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que 
foi o traidor de Jesus. 5Jesus enviou esses 
Doze, com as seguintes recomendações: 
“Não deveis ir aonde moram os pagãos, 
nem entrar nas cidades dos samaritanos! 
6Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de 
Israel! 7Em vosso caminho, anunciai: ‘O 
Reino dos Céus está próximo’. 8Curai os 
doentes, ressuscitai os mortos, purificai os 
leprosos, expulsai os demônios. De graça 
recebestes, de graça deveis dar!”  
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo dos Apóstolos) 
 

PR: Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador 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 Vir-
gem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, 2) 
foi crucificado, morto e sepultado; 1) des-
ceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia; 2) subiu aos céus; está senta-
do à direita de Deus Pai todo-poderoso, 1) 
donde a de vir a julgar os vivos e os mor-
tos. 2) Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, 1) na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, 2) na res-
surreição da carne, na vida eterna.  
AS: Amém!   
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, como povo de sacer-
dotes e família de Deus, ousamos nos diri-
gir ao Pai em nome de Jesus, seu Filho e 
nosso irmão, dizendo: 
  

AS:  Venha a nós o vosso reino, Senhor. 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Enviai, ó Deus, operários à vossa 
messe, para que em todo lugar, o vos-
so nome seja conhecido e santificado. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 

 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VI, faixa 14 - Paulus)  
 

1- Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador. / O pão que nós recebemos é 
prova do seu amor. / O pão que nós rece-
bemos é prova do seu amor, / é o fruto de 
sua terra do povo trabalhador. / É o fruto 
de sua terra do povo trabalhador. / Na 
missa é transformado no corpo do Salva-
dor. 
 

Bendito seja Deus, bendito seu amor. / 
Bendito seja Deus Pai onipotente nos-
so Criador. (2x) 
 

2- Bendito e louvado seja o Pai, nosso 
Criador. / O vinho que recebemos é prova 
do seu amor. / O vinho que recebemos é 
prova do seu amor, / é o fruto de sua terra 
do povo trabalhador. / É o fruto de sua ter-
ra do povo trabalhador. / Na missa é trans-
formado no sangue do Salvador. 

 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Ó Deus, que pelo pão e o vinho 
alimentais a vida dos seres humanos e 
os renovais pelo sacramento, fazei que 
jamais falte este sustento ao nosso 
corpo e à nossa alma. Por Cristo, nos-
so Senhor.    AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: “Cristo, penhor da Páscoa eterna” 
(Missal, pp.433 /478) 
 

9 - PAI-NOSSO  (como de costume) 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje... 
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! 
 

(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 peca-
do do mundo... 
   

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 VI, faixa 16 - Paulus)  
 

Vem, Senhor, vem curar nossos males, / 
libertar-nos das duras correntes! / Vem 
trazer aos perdidos a graça / e a saúde 
vem dar aos doentes! 
 

1- Um canto novo ao Senhor, / ó terras 
todas, cantai! / Louvai seu nome bendi-
to, / diariamente aclamai! / Sua glória, 
seus grandes feitos / aos povos todos 
contai! 
 

2 - Ele é o maior dos senhores: / mere-
ce nosso louvor; / e mais do que aos 
deuses todos / nós lhe devemos temor. 



 

/ Os outros deuses são nada, / Ele é do 
céu Criador. 
 

3 - Sabei que o Senhor é Rei / e traz 
justiça a esta terra. / Alegrem-se o mar 
e os peixes / e tudo o que o mundo en-
cerra. / Os campos, plantas, montanhas 
/ e as árvores da floresta. 
 

4 - Ele é o Senhor do universo / e faz 
justiça a seu povo. / Aos povos há de 
julgar, / reinando no mundo todo. / Por 
isso, a ele cantai, / ó terras, um canto 
novo! 
 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, esta comunhão na Eu-
caristia prefigura a união dos fiéis 
em vosso amor; fazei que realize 
também a comunhão na vossa 
Igreja. 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 
 

(“Como o Pai me enviou” – Cantai – CD 5) 
ou consulte o Livro Cantando a Beleza da 
Vida – Edição de 2015)  
 

1 – Como o Pai me enviou, assim também 
vos envio. / Tendes minha autoridade e 
também a de meu Pai. / Lembrar-vos-eis 
do que Eu disse, / do que de mim escutas-
tes. / Todos esperam ouvir a mensagem 
que vai em vós. 
 

Ide por todo este mundo, / ide, pregai o 
Evangelho! / Há muita gente que espera 
ouvir / o que vos disse o Senhor. / Ide, 
ensinai às nações / tudo o que ouvistes 
de mim. / Sempre convosco Eu estarei, 
todos os dias sem fim! 
 

2 - Vede quão grande é a messe, quão 
poucos os operários. / Outros colaborado-
res ao Pai deveis suplicar. / Como o trigo 
se perde quando não é recolhido, / assim 
se dá com o rebanho na ausência de seu 
pastor. 
 

3 - No mundo há sede e fome das coisas 
espirituais, / mas poucos dispensadores 
das graças celestiais. / Quem quiser ser 
meu discípulo, / ser um meu continuador, / 
deve tomar sua cruz todo dia, com muito 
amor. 
 
13 - REFLEXÃO 
 

“Trabalhadores da messe” 
 

 De novo, retomamos os domingos do 
Tempo Comum, depois dos grandes perío-
dos da quaresma e da páscoa. Com os 
dons do Espírito Santo e alimentados pelo 
Corpo e o Sangue de Cristo, a Igreja é en-
viada em missão.  “Naquele tempo vendo 
Jesus as multidões, compadeceu-se delas, 
porque estavam cansadas e abatidas como 
ovelhas sem pastor. Então disse a seus 
discípulos: A messe é grande, mas os ope-
rários são poucos. Pedi, pois, ao dono da 
messe que envie trabalhadores para sua 
colheita [...]” (Mt 9,36-10,8).  
 A missão nasce de uma percepção co-
movida de Jesus. Ele sente que o povo es-
tá abandonado à própria sorte e à mercê 
dos inimigos, porque sob a direção de che-
fes egoístas e irresponsáveis. São “ovelhas 
sem pastor” (Nm 27,17; 1 Re 22,17; Ex 
34,5). Jesus não os olha com desprezo, 
mas sente profunda compaixão e procura 
uma forma para remediar a situação. 
 Surpreende o olhar otimista. “A messe 
é grande”. A situação é como grãos cres-
cendo e amadurecendo para colheita.  Se-
rão necessários trabalhadores para colhei-
ta. O coração humano é sempre uma terra 
adaptada para a semente de sua palavra. 
 “A messe é grande, mas os operários 
são poucos”. A urgência é grande, mas 
não deve ser enviada qualquer pessoa. Se-
rá preciso rezar para que o proprietário da 
messe encontre e envie trabalhadores que 
sejam adaptados para o trabalho. Eles de-
verão ser escolhidos, chamados e envia-
dos. 
 “Jesus chamou os doze discípulos e 
deu-lhes poder para expulsar os espíritos 
maus e para curarem todo o tipo de doen-
ça e enfermidade”. Na condição de envia-
do, representa o proprietário, mandando 
“discípulos”, aqueles que já estavam com 
Ele, foram “chamados a si” e agora são 
mandados para missão, obedecendo às 
suas ordens e com os seus poderes.  Não 
manda os primeiros que ele encontra, mas 
os “discípulos”. Entre os discípulos, os que 
serão depois os “apóstolos”. Aliás, a pala-
vra “apóstolo” significa, “enviado”. São dis-
cípulos missionários.  

 Em um mundo onde eram muito difíceis 
as comunicações, acontecia que quem 
exercia autoridade ao encarregar alguém 
para agir em seu nome, significava conce-
der todos os poderes. Podia assinar con-
tratos e concluir acordos. Os profetas eram 
o símbolo deste mandato.  
 Foram escolhidos para comunicar a 
mensagem do evangelho e atender às ne-
cessidades das multidões. Jesus doa aos 
seus discípulos os poderes e a força de 
sua missão. Os discípulos devem e podem 
como Jesus anunciar a proximidade do rei-
no, mas também curar os doentes e até 
ressuscitar os mortos. 
 São citados os nomes. Jesus não envia 
uma coletividade, mas algumas pessoas, 
que têm nome, personalidade, rosto, famí-
lia, tradição e poderão agir de acordo com 
os dons que receberam. 
 “A esta messe não envia semeadores, 
mas colhedores. Aos gentios, enviou se-
meadores. Nos parece que a messe foi re-
colhida no povo judeu. Nela foram escolhi-
dos os mesmos apóstolos. Ela estava ma-
dura para colheita pela pregação dos pro-
fetas. É belo contemplar a lavoura de 
Deus, encontrar os seus dons e trabalhar 
em seu campo. Nela trabalhava quem di-
zia: Eu trabalhei mais do que todos. Mas 
não lhe dava forças para isso o Senhor da 
messe? Por isso acrescenta: Mas eu não, 
a graça de Deus comigo. Paulo se sente 
muito bem colocado nesse trabalho agríco-
la: eu plantei, Apolo regou. Este apostolo, 
de Saulo convertido em Paulo, quer dizer 
de soberbo se transforma no mais peque-
no. Paulo quer dizer “pouco”, “pequeno”. 
Interpretando o seu nome diz: “eu sou o 
menor dos apóstolos. Esse pequeno foi 
enviado aos pagãos como semeador e os 
apóstolos como colhedores” (Agostinho, 
Vol. X, p. 684). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: 2Cor 6,1- 10; Sl 97(98); Mt 5,38-42; 3ªf.: 
2Cor 8,1-9; Sl 145(146); Mt 5,43-48; 4ªf.: 2Cor 
9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18; 5ªf.: 2Cor 
11,1-11; Sl 110(111); Mt 6,7-15; 6ªf.: Festa do 
Sagrado Coração de Jesus: Dt 7,6-11; Sl 
102(103); 1Jo 4,7-16; Mt 11,25- 30; Dia 24, 
Sáb.: Natividade de São João Batista: Is 
49,1-6; Sl 138(139); Mt 13,22-26; 

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

