Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Missa do 26º Domingo Comum
Ano A – Verde
Diocese de Barreiras – Bahia
Espaço simbólico: nossa proposta é criar uma
mini parreira de uva,
colocando alguns ramos da videira na mesma. O significado é
mostrar o resultado do
trabalho realizado por
aqueles que se dispõe a
trabalhar na vinha do
Senhor.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
(CD: Liturgia VII, faixa 9 - Paulus)
Senhor, tu tens razão, / bem feito foi, bem
feito foi, / pois contra ti pecamos! / Mas, pela
tua honra, / misericórdia de nós, agora, / a ti
nós suplicamos.

1. Quem confia no Senhor / é qual monte de
Sião: / não tem medo, não se abala, / está
bem firme no seu chão.
2. As montanhas rodeiam / a feliz Jerusalém.
/ O Senhor cerca seu povo, / para não temer
ninguém.
3. Venha a paz para o teu povo, / o teu povo
de Israel. / Venha a paz para o teu povo, /
pois tu És um Deus fiel.
4. A mão dura dos malvados / não esmague
as criaturas, / para os justos não machucarem / suas mãos em aventuras.

1 - ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. AS: Amém!
PR: O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

2 - ATO PENITENCIAL

Folheto Litúrgico n° 45 - 1/10/2017
CD Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Cantar a Liturgia, Faixa 10 - Paulus
PR: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor.
(pausa).
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison! (bis)
1- Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, / tende piedade de nós!
(Kyrie...)
2- Ó Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, / tende piedade de nós!
(Christe...)
3- Senhor, que congregais na unidade
vossos filhos dispersos, / tende piedade de
nós! (Kyrie...)
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.
3 – GLÓRIA (CD Nossa Sra. da Conceição
Aparecida e Cantar a Liturgia – Faixa 15)

1. Glória a Deus nos altos céus! Paz na
terra a seus amados! / A vós louvam, Rei
celeste, os que foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos; / damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito
do Pai, / Vós, de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!
4. Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor, / acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor!
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo,
o Senhor, / com o Espírito Divino, de Deus
Pai no esplendor!
Amém, amém, amém, amém, amém! (bis)

4 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Ó Deus, que mostrais vosso poder
sobretudo no perdão e na misericórdia,
derramai sempre em nós a vossa graça,
para que, caminhando ao encontro das
vossas promessas, alcancemos os bens
que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus

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

II - Liturgia da Palavra
COMENTÁRIO

(Facultativo)

1ª LEITURA (Ez 18,25-28)
Leitura da Profecia de Ezequiel.
– Assim diz o Senhor: 25”Vós andais dizendo: ‘A conduta do Senhor não é correta’.
Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha
conduta que não é correta ou, antes, é a
vossa conduta que não é correta?
26Quando um justo se desvia da justiça,
pratica o mal e morre, é por causa do mal
praticado que ele morre. 27Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou
e observa o direito e a justiça, conserva a
própria vida. 28Arrependendo-se de todos
os seus pecados, com certeza viverá; não
morrerá”. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

SALMO RESPONSORIAL 24(25)
(CD Cantando os Salmos - Ano A Vol II - Faixa
31 - Paulus)

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão!
1. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
/ e fazei-me conhecer a vossa estrada! /
Vossa verdade me oriente e me conduza, /
porque sois o Deus da minha salvação; /
em vós espero, ó Senhor, todos os dias!
2. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura / e a vossa compaixão que são eternas! / Não recordeis os meus pecados
quando jovem, / nem vos lembreis de minhas faltas e delitos! / De mim lembrai-vos,
porque sois misericórdia / e sois bondade
sem limites, ó Senhor!
3. O Senhor é piedade e retidão, / e reconduz ao bom caminho os pecadores. / Ele
dirige os humildes na justiça, / e aos pobres ele ensina o seu caminho.
2ª LEITURA (Fl 2,1-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. – Irmãos, 1Se existe consolação na
vida em Cristo, se existe alento no mútuo
amor, se existe comunhão no Espírito, se
existe ternura e compaixão, 2tornai então
completa a minha alegria: aspirai à mesma
coisa, unidos no mesmo amor; vivei em
harmonia, procurando a unidade. 3Nada
façais por competição ou vanglória, mas,
com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, 4e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do
outro. 5Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. 6Jesus
Cristo, existindo em condição divina, não
fez do ser igual a Deus uma usurpação,
7mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornandose igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, 8humilhou-se a si mesmo,
fazendo-se obediente até a morte, e morte
de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima de
tudo e lhe deu o Nome que está acima de
todo nome. 10Assim, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre no céu, na terra e
abaixo da terra, 11e toda língua proclame:
'Jesus Cristo é o Senhor' - para a glória de
Deus Pai. – Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus!

EVANGELHO (Mateus 21,28-32)

titutas creram nele. Vós, porém, mesmo
vendo isso, não vos arrependestes para
crer nele”. – Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor!

5 – PROFISSÃO DE FÉ
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA
PR: Irmãos e irmãs, Deus Pai enviou seu
Filho, Jesus, para a salvação de todos. Hoje, nós também somos enviados até os
confins da terra. Como discípulosmissionários, apresentemos nossas preces, dizendo:
AS: Enviai-nos, Senhor, a anunciar a
alegria do evangelho!
(A Comunidade pode elaborar as preces)
PR: Concluamos, juntos, com a oração da
Campanha Missionária:
AS: Deus de misericórdia, / que enviastes vosso Filho, Jesus Cristo, / e nos
sustentais com a força do Espírito Santo, / ensinai-nos a caminhar juntos, / e, a
exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, / na celebração dos 300 anos do encontro da imagem, / sejamos, em toda a
parte, / testemunhas proféticas da alegria do Evangelho / para uma Igreja em
saída. / Amém!

(CD: Liturgia VII, melodia da faixa 7 - Paulus)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
Minhas ovelhas escutam minha voz, / minha voz estão elas a escutar, / eu conheço,
então, minhas ovelhas, / que me seguem,
comigo a caminhar!
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, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: 28”Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindose ao primeiro, ele disse: `Filho, vai trabalhar hoje na vinha!' 29O filho respondeu:
`Não quero'. Mas depois mudou de opinião
e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho e disse
a mesma coisa. Este respondeu: `Sim, senhor, eu vou'. Mas não foi. 31Qual dos dois
fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: “O
primeiro.” Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo, que os publicanos e as
prostitutas vos precedem no Reino de
Deus. 32Porque João veio até vós, num
caminho de justiça, e vós não acreditastes
nele. Ao contrário, os publicanos e as pros‘

III - Liturgia Eucarística
COMENTÁRIO - (Facultativo)

7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD: Liturgia VII, faixa 4 - Paulus)
1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão / O mesmo pão que a
mulher preparou aqui está / O vinho novo
que a uva sangrou jorrará / no nosso altar!
A liberdade haverá, / a igualdade haverá /
e nesta festa onde a gente é irmão / O
Deus da vida se faz comunhão. (2x)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial /
A luz acesa e fé que palpita hoje em nós. /
Do livro aberto o amor se derrama total / no
nosso altar!
3. Benditos sejam os frutos da terra de
Deus / Benditos sejam o trabalho e a nossa
união / Bendito seja Jesus que conosco estará / além do altar!
PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,

para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!
PR: Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém!

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(Missal, página 495).
9 - PAI-NOSSO
PR: Antes de participar do banquete da
eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo
de união fraterna, rezemos, juntos, como o
Senhor nos ensinou:
AS: Pai nosso que estais nos céus...
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai...
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, saudaivos em Cristo Jesus.
AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 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 VII, faixa 8, exceto o refrão)
Quem são, quem são, quem serão, no
fim, / do Reino teu os herdeiros? / Senhor,
já nos ensinaste: / “Os últimos são primeiros!” / E vice-versa, os de frente / no Reino são derradeiros! (2x)
1- Bendiz, minh’alma, o Senhor! / Seu
nome seja louvado! / Minh’ alma, louva o

Senhor / por tudo que me tem dado! / Me
cura as enfermidades / e me perdoa os
pecados.

PR. ou Diácono: Ide em paz, e o Senhor
vos acompanhe!
AS: Graças a Deus!

2- Me tira da triste morte, / me dá carinho
e amor. / Com sua misericórdia / do abismo ele me tirou. / E, como se eu fosse
águia, / vem renovar o meu vigor.

(CD Nossa Sra. da Conceição Aparecida e
Cantar a Liturgia – Faixa 15)

3- Consegue fazer justiça / a todos os
oprimidos. / Guiou Moisés no deserto, / a
Israel escolhido. / Tem pena, tem compaixão / e não se sente ofendido.
4- Distância da terra ao céu, / medida do
seu amor. / Distância do poente ao nascente, / as nossas faltas vai pôr. / Qual pai
que tem dó dos filhos, / de nós tem pena
o Senhor.
5- Conhece nossa fraqueza, / que somos
como poeira. / A nossa vida é uma planta,
/ uma pobre erva rasteira: / o vento vem e
a desfolha, / já não se sabe onde era.
6- O amor de Deus aos que o temem / se
mostra em cada momento. / Também a
sua justiça protege eternamente / a quem
se apega à aliança / e cumpre seus mandamentos.
7- Firmou no céu o seu trono / e ao mundo vai dominar. / Seus anjos cantam sua
glória / e trazem o que Ele mandar. / Que
a terra e todos os homens / comigo venham louvar!

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da Paixão de Cristo neste mistério,
e anunciando sua morte e ressurreição,
sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. AS: Amém!

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!

1. “Como é feliz a santa Mãe / que te gerou
e alimentou” / “Feliz é aquele”, diz Jesus, /
“que segue a Deus e sua luz.”
Senhora santa, Aparecida, / o povo canta
com fervor! / Quer consagrar-vos a sua
vida / e a vós servir com mais amor!
13 - REFLEXÃO
Um sim convicto
Neste domingo tempos a parábola dos
dois filhos que são convidados a trabalhar
na vinha (Mt 21,28-32). Um homem tinha
dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro (o mais
velho, o primogênito), disse: “Filho, vai trabalhar hoje na vinda”. O filho respondeu:
“Não quero”, mas depois mudou de opinião
e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse
a mesma coisa. O outro respondeu “Sim,
Senhor, eu vou. Mas não foi”. Qual dos
dois fez a vontade do Pai. Responderam: o
primeiro. De novo o tema da vinha. A vinha
é o povo de Israel, diz a bíblia.
Antes desta parábola, Jesus contou
uma da figueira. Ele estava com fome, foi a
uma figueira verdejante para recolher frutos e não encontrou nada. Muitas folhas e
nenhum fruto. Jesus maldisse a figueira.
Que Jesus quer dizer com tudo isso?
Os fariseus, os doutores da lei, os chefes do povo eram rigorosos e escrupulosos
nas prescrições da lei, eram homens do
fácil sim, na condição que a vontade de
Deus se identificasse com a própria vontade. Eles representam a trajetória do povo
de Israel, em nome da fidelidade à Lei,
termina traindo nos fatos o projeto de Deus
que está acontecendo em Jesus Cristo.
Os chefes religiosos, no início apoiaram
Jesus e reconheceram nele um profeta,
pensando que iria se contrapor ao poder
romano, que fosse forte, com ascensão
junto às massas. Quando viram que Jesus
começava a se identificar com os pobres,
foram deixando o nazareno de lado.
Durante o ministério público de Jesus,
muitas pessoas que eram consideradas
perdidas, não observavam a Lei, como os
ladrões, as prostitutas e cobradores de impostos, embora o anúncio fosse duro para
eles, exigindo uma mudança radical, inicialmente acharam duras as palavras do
evangelho, mas depois repensaram e se
converteram.

O primeiro filho tem medo de decepcionar o pai, mas não é coerente consigo
mesmo, com o que sente interiormente. É
um sim fora e um não dentro. O segundo,
ao invés, não teme decepcionar o pai. É
coerente com o que sente (não) e o seu
“sim” sucessivo depois é coerente interiormente.
“Não existe um filho perfeito, coerente
no dizer e fazer. Os dois têm algo em comum: a mesma ideia do pai, alguém que
quer somente dar ordens – um patrão que
deve ser obedecido ou enganado. A mesma ideia da vinha: algo que não lhe diz
respeito. O primeiro se arrependeu e foi
trabalhar. Não é mais a vinha de seu pai,
mas também a sua. O pai não é mais o
simples patrão a quem eu devo me submeter, mas o produtor que lhe chama a colaborar para uma colheita abundante, por um
vinho de festa para toda a casa. Agora tem
o coração unificado: por imposição ninguém poderá trabalhar bem e amar mais”
(Ermes Ronchi).
A parábola traz para nós uma representação terrível de nossa vida: os nossos
“sins” se assemelham muito a “nãos”, isto
é, porque estamos um pouco desmotivados a fazer certas coisas, não estamos
apaixonados pelas coisas, etc. A obediência se manifesta através de gestos concretos, e não simplesmente de um “amém”, de
um “sim”.
Muita gente trabalha, faz um saco de
coisas, mas não realiza o que deveria ser.
Então permanece uma potencialidade não
expressa, um recurso inutilizado, uma vida
não vivida. Um tesouro não descoberto.
Por isso fica sempre triste: fiz muitas coisas, mas não o que eu deveria fazer” (Marco Pedron).
Muitas vezes nós somos como o segundo filho. Dizemos sim e não fazemos
nada. Num momento de entusiasmo dizemos que faremos tudo por Deus, depois o
abandonamos.

Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf. (Santos Anjos da Guarda): Ex 23,20-23; Sl
90; Mt 18,1-5.10; 3ªf.: Zc 8,20-23; Sl 86; Lc
9,51-56; 4ªf. (S. Francisco de Assis): Ne 2,1-8;
Sl 136 Lc 9,57-62; 5ªf.: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl
18; Lc 10,1-12; 6ªf.: Br 1,15-22; Sl 78; Lc 10,1316; Sábado, (Nossa Senhora do Rosário): At
1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-55 (Magnificat); Lc 1,2638.

