
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 21º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 40 -  27/08/2017 
  

Espaço simbólico: po-
de-se colocar ao lado 
da mesa da palavra 
uma pedra de mármore 
e sobre ela um cande-
eiro ou uma vela acesa 

para simbolizar nossa fé em Cristo, e uma 
chave lembrando o fundamento da Igreja 
nos apóstolos. 

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 

 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 1 - Paulus) 
 

Vimos aqui, meu Senhor, pra cantar / 
Tua bondade, amor que se dá, sem ces-
sar! 
 

1. És o caminho, verdade e vida / És o ami-
go, que perde a vida / Buscando a todos 
salvar! 
 

2. És o rochedo, o guia fiel / És a esperança 
de todos, que buscam / Viver em tua casa, 
Senhor! 

 
1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito 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: No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e com 
os irmãos e irmãs (pausa). Confessemos 
os nossos pecados: 
 

PR: Tende compaixão de nós, Senhor.  

AS: Porque somos pecadores. 
 

PR: Manifestai, Senhor, a vossa misericór-
dia.  

AS: E dai-nos a vossa salvação. 
 

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 I, faixa 2 - Paulus) 
 

1. Glória a Deus nas alturas, / glória a 
Deus nas alturas, / qlória a Deus nas altu-
ras / 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, 
Senhor 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, que unis os corações dos 
vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso 
povo amar o que ordenais, e esperar o que 
prometeis, para que, na instabilidade deste 
mundo, fixemos os nossos corações onde 
se encontram as verdadeiras alegrias. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
 

AS:  Amem! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Is 22,19-23) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.  
– Assim diz o Senhor a Sobna, o adminis-
trador do palácio: 19“Eu vou te destituir do 
posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. 
20Acontecerá que nesse dia chamarei meu 
servo Eliacim, filho de Helcias, 21e o vestirei 
com a tua túnica e colocarei nele a tua fai-
xa, porei em suas mãos a tua autoridade; 
ele será um pai para os habitantes de Je-
rusalém e para a casa de Judá. 22Eu o farei 
portar aos ombros a chave da casa de Da-
vi; ele abrirá, e ninguém poderá fechar; ele 
fechará, e ninguém poderá abrir. 23Hei de 
fixá-lo como estaca em lugar seguro e aí 
ele terá o trono de glória na casa de seu 
pai.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  137(138) 
 

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

Ó Senhor, vossa bondade é para sem-
pre! / Completai em mim a obra come-
çada! 
 

1. Ó Senhor, de coração eu vos dou gra-
ças, / porque ouvistes as palavras dos 
meus lábios! / Perante os vossos anjos vou 
cantar-vos / e ante o vosso templo vou 
prostrar-me. 
 

2. Eu agradeço vosso amor, vossa verda-
de, / porque fizestes muito mais que pro-
metestes; / naquele dia em que gritei, vós 
me escutastes / e aumentastes o vigor da 
minha alma. 
 

3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os po-
bres, / e de longe reconhece os orgulho-
sos. / ó Senhor, vossa bondade é para 
sempre! / Eu vos peço: não deixeis inaca-
bada, / esta obra que fizeram vossas 
mãos! 

 
2ª LEITURA  (Rm 11,33-36) 
 



‘ 

  

Leitura da Carta de São Pedro aos Roma-
nos. – 33À profundidade da riqueza, da sa-
bedoria e da ciência de Deus! Como são 
inescrutáveis os seus juízos e impenetrá-
veis os seus caminhos! 34De fato, quem 
conheceu o pensamento do Senhor? Ou 
quem foi seu conselheiro? 35Ou quem se 
antecipou em dar-lhe alguma coisa, de 
maneira a ter direito a uma retribuição? 
36Na verdade, tudo é dele, por ele, e para 
ele. A ele, a glória para sempre. Amém! 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 

 
EVANGELHO  (Mateus 16,13-20) 
 

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 6 - Paulus)  
 

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

Tu és Pedro e sobre esta pedra / edificarei 
minha Igreja, / e os poderes do reino das 
trevas / jamais poderão contra ela! 
 

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, 13Jesus foi à região de 
Cesaréia de Filipe e ali perguntou a seus 
discípulos: “Quem dizem os homens ser o 
Filho do Homem?” 14Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batista; outros 
que é Elias; outros ainda, que é Jeremias 
ou algum dos profetas.” 15Então Jesus lhes 
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu 
sou?” 16Simão Pedro respondeu: “Tu és o 
Messias, o Filho do Deus vivo.” 17Respon-
dendo, Jesus lhe disse: “Feliz és tu, Simão, 
filho de Jonas, porque não foi um ser hu-
mano que te revelou isso, mas o meu Pai 
que está no céu. 18Por isso eu te digo que 
tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei 
a minha Igreja, e o poder do inferno nunca 
poderá vencê-la. 19Eu te darei as chaves 
do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares 
na terra será ligado nos céus; tudo o que tu 
desligares na terra será desligado nos 
céus.” 20Jesus, então, ordenou aos discípu-
los que não dissessem a ninguém que ele 
era o Messias. – 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, oremos ao Deus san-
to e misterioso que a Pedro revelou Jesus 
Messias e a todos nos chama à santidade, 
dizendo: 
  

AS:  Atendei, Senhor, a nossa prece! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

 

PR: Rezemos juntos por todos os 
chamados a algum serviço na comuni-
dade: 
 

AS: Jesus, divino Mestre, / que chamas-
tes Apóstolos e discípulos a Vos seguir, / 

continuai a passar pelos nossos cami-
nhos, / pelas nossas famílias e pelas 
nossas escolas / e repeti o convite aos 
nossos jovens e pessoas de boa vontade. / 
Dai coragem e força às pessoas convida-

das, / para que sejam fiéis como apóstolos 
leigos, / como sacerdotes, como religio-
sos e religiosas, / para o bem do Povo 
de Deus e de toda a humanidade. / 

Amém. 

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VI, faixa 23 - Paulus)  
 

1. A mesa santa que preparamos, / mãos 
que se elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o 
vinho, frutos da terra, / duro trabalho, cari-
nho e amor:  
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, 
Senhor! 
 

2. Flores, espinhos, dor e alegria, / pais, 
mães e filhos diante do altar. / A nossa 
oferta em nova festa, / a nossa dor vem, 
Senhor, transformar! 
 

3. A vida nova, nova família, / que cele-
bramos aqui tem lugar. / Tua bondade 
vem com fartura, / é só saber reunir, parti-
lhar. 

 

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 sacrifício da Cruz, 
oferecido uma só vez, conquistastes para 
vós um povo, concedei à vossa Igreja a 
paz e a unidade. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C 
Prefácio: O dia do Senhor  (Missal, páginas 
436/478) 

 
9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do evangelho, ou-
samos dizer: 
 

AS: Pai nosso que estais nos céus, san-
tificado seja o vosso nome; venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vonta-
de, assim na terra como no céu; o pão 
nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido, e 
não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal. 
 

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 peri-
gos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos 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 peca-
do do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro 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: 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 27 - Paulus)  
 

1. É bom estarmos juntos, à mesa do Se-
nhor; / E unidos na alegria, / Partir o pão do 
amor. 
 

Na vida caminha quem come deste pão. / 
Não anda sozinho, / Quem vive em co-
munhão. 
 

2. Embora sendo muitos, é um o nosso 
Deus. / Com ele vamos juntos seguindo os 
passos seus. 
 

3. Formamos a Igreja, o corpo do Senhor, / 
Que em nós o mundo veja, a luz do seu 
amor. 
 

4. Foi Deus quem deu outrora, ao povo o 
pão do céu. / Porém, nos dá agora, o pró-
prio filho seu. 
 

5. Será bem mais fecundo, o encontro, a 
comunhão, / se formos para o mundo sinal 
de salvação. 
 

6. A nossa Eucaristia, ajude a sustentar / 
Quem quer no dia-a-dia, o amor testemu-
nhar. 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós 
o sacramento do vosso amor, e transfor-
mai-nos de tal modo pela vossa graça, que 
em tudo possamos agradar-vos.  Por Cris-
to, 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 
 

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! 
 

(CD Festas Litúrgicas I, faixa 14 – Paulus)  
 

1. Maria, mãe da vida, / Maria, mãe do amor. 
  

Nossa Senhora da luz, / Maria, mãe de Je-
sus. (2x) 
 

2. Maria, mãe do mundo, / Maria, mãe da luz. 
 

3. Maria, mãe da terra, / Maria, mãe do céu. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

És o Cristo! 
 

 Hoje, no evangelho de São Mateus, 
temos a grande confissão de fé pronuncia-
da pelo primeiro dos apóstolos de Cristo, 
São Pedro, pescador da galileia, padroeiro 
dos pescadores e das populações que vi-
vem às margens dos rios São Francisco, 
Grande, Branco, Janeiro, Ondas e de tan-
tos outros rios. 
 Nas imediações de Cesárea de Felipe, 
Jesus faz uma pergunta fundamental para 
os seus discípulos: “Quem dizem os ho-
mens ser o Filho do Homem?”. Na pergun-
ta, a indicação da resposta: Ele se identifi-
ca com o “Filho do Homem”. Jesus de Na-
zaré, podendo apresentar-se entre homens 
com a ‘glória’, resolveu se mergulhar total-
mente na condição de fragilidade da hu-
manidade.  Prefere se identificar com o “Fi-
lho do Homem”, “Filho de Adão” e não co-
mo “Filho de Davi”, o grande rei de Israel. 
 Na entrada triunfal em Jerusalém, Je-
sus foi identificado como Filho de Davi, 
mas logo o povo percebeu a diferença. 
“Davi foi um valente e indomável guerreiro, 
um fortunado conquistador, um político que 
soube desfrutar as situações do momento, 
um sábio organizador do estado, reconstru-
iu as instituições [...] De alma generosa, foi 
fiel aos amigos até a ternura, como acon-
teceu com Jônatas, filho de Saul, mas foi 
cruel com os seus opositores, a ponto de 
cancelar a descendência, matar o seu sol-
dado” (Nuovo Dizionário de Teologia, p. 
369). 
 “Emerge desta sondagem que o povo 
considera Jesus um profeta” (Papa Fran-
cisco, homilia de 29.06.2017). Nas respos-
tas, as pessoas citam os maiores entre 
eles: João Batista, Elias, Jeremias e alguns 
outros. Esses personagens foram grandís-
simos, significando que as pessoas tinham 
Jesus em alta conta, sem porém, reconhe-
cer a sua posição singular: “Tu és o Cristo, 
o Filho do Deus vivo” (Mt 16,16).  
 “Se Jesus fosse um profeta, então seria 
um entre os demais. Antes dele já vieram 

muitos e depois dele tantos ainda virão. 
Pedro, pelo contrário, reconhece um signi-
ficado totalmente especial em Jesus e isso 
deve à sua relação única com Deus e, 
consequentemente, com todos os homens. 
Enquanto Messias, Jesus é o último e 
definitivo Rei e Pastor do povo de Israel, 
enviado por Deus para dar a este povo e 
toda humanidade a plenitude da vida. 
[...] Este Deus é o Deus vivo, o único Deus 
verdadeiro e real, que é a vida em si mes-
mo, criador de toda vida e com poder de 
vencer a morte (Klemens Stock, La Liturgia 
de la Palabra, Ciclo A, Paulus, p. 315)”. 
 “É o Messias esperado, o Deus vivo, o 
Senhor da nossa própria vida” (Papa Fran-
cisco, 29.06.2017). Aquele que ressuscita 
da morte!  
 Ele é aquele que dá a vida, que ressus-
cita, que vence a morte, os pecados, os 
vícios, as maldades, etc. 
 Confessar Jesus não é simplesmente 
repetir a opinião dos outros, nem mesmo a 
fé que recebemos de nossos pais. Pedro 
não confessou o que sabia, mas o que 
Deus lhe revelou. Crer em Jesus, não dizer 
o nosso ponto de vista, mas perceber Je-
sus como o Pai percebe. Essa deve ser a 
profissão que produz vida em abundância. 
Foi o que aconteceu com Pedro. 
 “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas” – 
Jonas foi um profeta enviado por Deus pa-
ra Nínive e ele com medo viajou para Tar-
sis. No caminho houve uma tempestade e 
os tripulantes o lançaram ao mar. Jonas 
terminou salvo pela baleia. Depois, enten-
deu e foi a Nínive. Dizer Filho de Jonas 
quer dizer homem que tem medo de en-
frentar os desafios, que corre dos proble-
mas, etc. Homem vacilante!  
 “Tu és Pedro (material utilizado para 
construção) e sobre esta pedra (“rocha”). É 
uma pedra dura que nada consegue des-
truir”. 

 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: 1Ts 1,1-5. 8b-10; Sl 149; Mt 
23,13-22; 3ªf. Martírio de S. João Ba-
tista: Jr 1,17-19; Sl 70; Mc 6,17-29; 
4ªf.: 1Ts 2,9-13; Sl 138; Mt 23,27-32; 
5ªf.: 1Ts 3,7-13; Sl 89; Mt 24,42-51; 
6ªf.: 1Ts 4,1-8; Sl 96; Mt 25,1-13; Sáb.: 
1Ts 4,9-11; Sl 97; Mt 25,14-30. 
  
 

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

