
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 16º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 35 -  22/07/2018 
   

Ambiente celebrativo: 
1) pode ser um arranjo 
significando o serviço 
do pastoreio e o ensi-
namento de Jesus. O 
báculo como símbolo 
do Bom Pastor, o Evan-
geliário como símbolo 

do ensinamento de Jesus que pode ser co-
locado no espaço simbólico depois da pro-
clamação do Evangelho, antes da homilia. 
Ao lado pode-se colocar um vaso com flo-
res.  

 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

CD: Cantos de Abertura e Comunhão, faixa 
6 - Paulus 
 

Nós somos muitos, mas formamos um 
só Corpo, / que é o Corpo do Senhor, a 
sua Igreja; / pois todos nós participa-
mos do mesmo pão da unidade, / que é 
o Corpo do Senhor, a comunhão. 
 

1. O pão que, reunidos, nós partimos / é a 
participação do Corpo do Senhor. 
 

2. O cálice por nós abençoado / é a nossa 
comunhão no Sangue do Senhor. 
 

3. À ordem do Senhor obedecendo, / cele-
bremos a memória da nossa redenção. 
 

4. Da Ceia do Senhor participando, / pelo 
Espírito seremos unidos num só Corpo. 
 

5. Seu Corpo e seu Sangue comungando, 
/ sua morte anunciamos até que Ele venha. 

 

6. Já temos preciosa semente, penhor do 
teu Reino, agora, / futuro ilumina o presente, 
tu vens e virás sem demora. 
 

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, esteja convosco. 
 

AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

(CD Partes Fixas da Missa, faixa 1 - Paulus) 
 

PR: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama 
à conversão. Reconheçamos ser pecadores 
e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.  (pausa) 
 

1- Senhor, que viestes salvar os corações ar-
rependidos, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  
2- Cristo, que viestes chamar os pecadores, 
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
3-  Senhor, que intercedeis por nós junto do 
Pai, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós.  
 

PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.  
AS: Amém. 
 

3 - GLÓRIA  
 

4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, sede generoso para com vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os 
dons da vossa graça, para que, repletos de 
fé, esperança e caridade, guardemos fiel-
mente os vossos mandamentos. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo.  AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Jr 23,1-6) 
 

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.  
– 1“Ai dos pastores que deixam perder-se e 
dispersar-se o rebanho de minha pastagem, 
diz o Senhor! 2Deste modo, isto diz o Se-
nhor, Deus de Israel, aos pastores que 
apascentam o meu povo: Vós dispersastes 
o meu rebanho, e o afugentastes e não cui-
dastes dele; eis que irei verificar isso entre 
vós e castigar a malícia de vossas ações, 

diz o Senhor. 3E eu reunirei o resto de mi-
nhas ovelhas de todos os países para onde 
forem expulsas, e as farei voltar a seus cam-
pos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. 
4Suscitarei para elas novos pastores que as 
apascentem; não sofrerão mais o medo e a 
angústia, nenhuma delas se perderá, diz o 
Senhor. 5Eis que virão dias, diz o Senhor, 
em que farei nascer um descendente de 
Davi; reinará como rei e será sábio, fará va-
ler a justiça e a retidão na terra. 6Naqueles 
dias, Judá será salvo e Israel viverá tran-
quilo; este é o nome com que o chamarão: 
'Senhor, nossa Justiça.'” 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  22(23) 
 

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

O Senhor é o pastor que me conduz: / fe-
licidade e todo bem hão de seguir-me! 
 

1. O Senhor é o pastor que me conduz; / não 
me falta coisa alguma. / Pelos prados e 
campinas verdejantes / ele me leva a des-
cansar. / Para as águas repousantes me en-
caminha, / e restaura as minhas forças. 
 

2. Ele me guia no caminho mais seguro, / 
pela honra do seu nome. / Mesmo que eu 
passe pelo vale tenebroso, / nenhum mal eu 
temerei; / estais comigo com bastão e com 
cajado; / eles me dão a segurança! 
 

3. Preparais à minha frente uma mesa, / 
bem à vista do inimigo, / e com óleo vós un-
gis minha cabeça; / o meu cálice transborda. 
 

4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me / 
por toda a minha vida; / e na casa do Se-
nhor, habitarei / pelos tempos infinitos. 

 
2ª LEITURA  (Ef 2,13-18) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.   
– Irmãos, 13agora, em Jesus Cristo, vós que 
outrora estáveis longe, vos tornastes próxi-
mos, pelo sangue de Cristo. 14Ele, de fato, é 
a nossa paz: do que era dividido, ele fez 
uma unidade. Em sua carne ele destruiu o 
muro de separação: a inimizade. 15Ele abo-
liu a Lei com seus mandamentos e decretos. 
Ele quis, assim, a partir do judeu e do pa-



‘ 

  

gão, criar em si um só homem novo, esta-
belecendo a paz. 16Quis reconciliá-los com 
Deus, ambos em um só corpo, por meio da 
cruz; assim ele destruiu em si mesmo a ini-
mizade. 17Ele veio anunciar a paz a vós que 
estáveis longe, e a paz aos que estavam 
próximos. 18É graças a ele que uns e outros, 
em um só Espírito, temos acesso junto ao 
Pai.   – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 6,30-34) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 20)  
 

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

Minhas ovelhas escutam minha voz, / minha 
voz estão elas a escutar. / Eu conheço, en-
tão, minhas ovelhas, / que me seguem, co-
migo a caminhar! 
 

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

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

   Naquele tempo, 30os apóstolos reuniram-
se com Jesus e contaram tudo o que haviam 
feito e ensinado. 31Ele lhes disse: “Vinde so-
zinhos para um lugar deserto, e descansai 
um pouco”. Havia, de fato, tanta gente che-
gando e saindo, que não tinham tempo nem 
para comer. 32Então foram sozinhos, de 
barco, para um lugar deserto e afastado. 
33Muitos os viram partir e reconheceram que 
eram eles. Saindo de todas as cidades, cor-
reram a pé, e chegaram lá antes deles. 34Ao 
desembarcar, Jesus viu uma numerosa mul-
tidão e teve compaixão, porque eram como 
ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensi-
nar-lhes muitas coisas.  
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, confiantes no coração 
misericordioso de Jesus, apresentemos a 
ele nossos pedidos, dizendo: 
  

AS: Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e aten-
dei-nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR:  Senhor Jesus, acolhei os pedidos que 

vos dirigimos, motivados pela escuta de 
vossa Palavra. Vós que viveis e reinais para 
sempre.   
AS: 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! / Ô, ô, ô, recebe, Se-
nhor! / Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

3. A vida nova, nova família, / que celebra-
mos aqui tem lugar. / Tua bondade vem 
com fartura, / é só saber reunir, partilhar. / 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Se-
nhor! 

 

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, que no sacrifício da Cruz, 
único e perfeito, levastes à plenitude os sa-
crifícios da antiga aliança, santificai, como 
o de Abel, o nosso sacrifício, para que os 
dons que cada um trouxe em vossa honra 
possam servir para a salvação de todos.  
Por Cristo, nosso Senhor.    AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio: A salvação dos homens pelo ho-
mem. (Missal, páginas 430/482) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Obedientes à palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento,  ou-
samos dizer: 
 

AS: Pai nosso... 
 

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 perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguarda-
mos a vinda de Cristo salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos 

dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Es-
pírito Santo.  AS:   Amém! 
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco! 
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 pecado 
do mundo, tende piedade de nós. Cor-
deiro 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 16 - Paulus)  
 

Como ovelhas que vão sem pastor, / nós 
queremos por ti ser seguidos. / Vem nos 
dar o teu Corpo e o teu Sangue, / pois nós 
somos por ti muito amados. (2x) 
 

1. Um canto novo ao Senhor, / ó terras to-
das, cantai! / Louvai seu nome bendito, dia-
riamente aclamai! / Sua glória, seus gran-
des feitos / aos povos todos contai. 
 

2. Ele é o maior dos senhores: / merece 
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 encerra. / Os cam-
pos, 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, / rei-
nando no mundo todo. / Por isso, a ele can-
tai, / ó terras, um canto novo! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, permanecei junto ao 
povo que iniciastes nos sacramen-
tos do vosso reino, para que despo-
jando-nos do velho homem, passe-
mos a uma vida nova.  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 
 

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

PR: Ó Deus sede compassivo para com o 
vosso povo, e não falte vossa ajuda nesta 
vida, aos que lutam pela vida eterna. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
 AS:  Amém! 
 

PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 

AS:  Amém! 
 

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

LOUVOR FINAL 
 

Cantai - CD 5, Letra e Música: Pe. Isaac Isa-
ías Valle)  
 

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

Ide por todo este mundo, / ide pregai o evan-
gelho! / Há muita gente que espera ouvir, / 
o que vos disse o Senhor. / Ide, ensinai as 
Nações... / Tudo o que ouvistes de mim. / 
Sempre convosco eu estarei todos os dias 
sem fim! 
 

2. Vede quão grade é a messe, / quão pou-
cos os operários. / Outros colaboradores, ao 
Pai deveis suplicar. / Como o trigo se perde 
/ quando não é recolhido, / assim se dá com 
o rebanho na ausência do seu pastor. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

A Pastor que conduz às  
moradas eternas 

 

 Preparando-nos para celebrar a festa de 
Senhora Sant’Ana em Angical, Brejolândia 
e Riachão das Neves e a de São Gonçalo 
em Mansidão, temos neste 16º Domingo do 
Tempo Comum o tema pastoreio, que pode 
nos ajudar a compreender o testemunho 
dos dois padroeiros. 

 Os discípulos foram enviados para a 
missão, desprovidos de todos os equipa-
mentos e outros recursos materiais. Agora 
estão de volta e eis que Jesus os acolhe e 
os convida a repousar num lugar à parte. 
 “Naquele tempo, os apóstolos reuniram-
se com Jesus e contaram tudo o que haviam 
feito e ensinado. Ele lhes disse: ‘vinde sozi-
nhos para o deserto e descansai um pouco. 
Havia de fato tanta gente chegando e 
saindo, que não tinham tempo nem para co-
mer. Então foram sozinhos de barco, para 
um lugar deserto e afastado. Muitos o viram 
partir e reconheceram que eram eles. 
Saindo de todas as cidades, correram a pé 
e chegaram lá antes deles’” (Mc 6,30-34). 
 Marcos não diz que os enviados fizeram 
coisas extraordinárias, milagres, porque era 
suficiente que fizessem obedientemente o 
que Jesus mandou (Enzo Bianchi). 
 Como bom pastor: “O olhar de Jesus 
percebe o cansaço dos discípulos. Não se 
detém em medir os resultados obtidos na 
missão que eles acabaram de realizar, para 
ele antes de tudo vem a pessoa, a saúde 
profunda do coração. Mais que o que você 
faz, interessa o que você é, como você está. 
Não pede aos discípulos para rezar, prepa-
rar novas missões ou melhorar o método, só 
os conduz a tomar tempo pra si, tempo de 
viver [...]” (Ermes Ronchi). 
 Mas esta tentativa de fugir das multidões 
para encontrar repouso se interrompe: as 
multidões que há dias seguem Jesus, acom-
panham o movimento que eles estão fa-
zendo e conseguem chegar, primeiro, a pés, 
ao lugar para onde eles estão prevendo 
para descansar do outro lado do lago. Je-
sus, então, desembarcando, as vê e as ob-
serva com atenção: não é tomando pela sa-
tisfação do sucesso, do fato que tanta gente 
procura e o encontra, mas se comove. Pode 
ser até gente confusa, mas Jesus se co-
move. São “ovelhas sem pastor”, isto é, não 
tem ninguém que lhes dê comida para co-
mer, ninguém que lhes dê agua para saciar 
a fome, ninguém que cuide deles, que lhe 
dirija uma palavra para levantar a estima di-
ante da dureza da vida e ninguém que as 
oriente nas dúvidas e contradições. Jesus 
se enche de ternura e revive a compaixão 
de Moisés e dos profetas quando vêm o 
povo disperso e oprimido pelos maus pasto-
res (cf. 1Re 22,17; Ez 34,5; Zc 10,3-12)” 
(Enzo Bianchi). 
 “O que comove Jesus não é tanto ver as 
multidões famintas ou assinaladas pelo so-
frimento (cf. Mt 14,14 e de Lc 10,1), mas ver 
o estado de desorientação: pessoas aban-

donadas a si mesmas, sem ponto de refe-
rência, cansadas, que estão em busca de 
um sentido de vida (“eu vi todo o povo de 
Israel disperso pelas montanhas como ove-
lhas sem pastor. E Iahweh me disse: Eles 
não têm mais senhores, que cada um volte 
em paz para a sua casa” (1 Re 22,17). Di-
ante desta multidão, “Jesus começou a en-
sinar-lhes muitas coisas” (v. 34). Em Mateus 
e Lucas, Jesus cura e sacia as multidões 
com pão; em Marcos, ao contrário, Jesus 
ensina. A sua compaixão se revela em doar 
a Palavra, palavra que só ele ensina com 
autoridade. O que realmente dá uma nova 
orientação ao rebanho que está errante no 
deserto é a Palavra de Deus: como através 
de Moisés, Deus tinha nutrido e instruído as 
multidões no deserto, assim em Jesus é do-
ado aquilo que nutre a vida do homem, 
aquela “palavra que sai da boca de Deus” 
(Dt 8,3)” (Mosteiro Dumenza, XVI Dom TC). 
 O primeiro pão que Jesus oferece às 
multidões é o pão da palavra. A que serve o 
pão, sem sentido, sem sentimentos, sem 
ideal! Mais tarde multiplicará os pães, agora 
ensina a Palavra. Jesus sabe que as pes-
soas têm necessidade primária de sua reve-
lação. As pessoas tinham necessidade da 
verdade, de algo que dê uma direção, uma 
meta, de sentido de vida. Quem não co-
nhece as verdades essenciais, não pode se-
guir um caminho reto na vida, se perde, por 
becos sem saída; a vida se torna uma con-
tínua dispersão.  
 Quem acolhe, com profundidade, os en-
sinamentos de Jesus, sabe que são profun-
dos, valorizam a nossa humanidade, corrige 
os nossos vícios! Quem é guiado por um en-
sinamento religioso profundo, prossegue 
com liberdade na vida, supera todas as pro-
vas e consegue construir uma vida feliz. 
 Sant’Ana e São Gonçalo nos dão um 
bom exemplo dessa verdade! 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49; Mt 12, 38-42; 3ªf.: Mq 
7,14-15.18-20; Sl 84; Mt 12,46-50; 4ªf., S. Ti-
ago: 2Cor 4,7-15; Sl 125; Mt 20,20-28; 5ªf., S. 
Joaquim e Sta. Ana: Eclo 44,1.10-15; Sl 131; 
Mt 13,16-17; 6ªf.: Jr 3,14-17; Cânt.: Jr 31-13; Mt 
13,18-23; Sábado: Jr 7,1-11; Sl 83; Mt 13.24-30. 

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

