
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 24º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 43 -  16/09/2018 
  

Espaço simbólico:  
sugerimos três símbolos 
presentes na Palavra 
deste Domingo: a cruz, 
a Palavra e a luz, que 
vem da Cruz e da Pala-
vra (vela acesa). A Cruz 
de Jesus e a cruz de 
cada discípulo e discí-
pula de Jesus iluminam-

se na fé (vela acesa) e na Palavra (Bíblia). 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia VII, faixa 9 - Paulus) 
 

Senhor, escuta as preces / do servo teu, do 
povo teu, / eleito e bem-amado; / dá paz aos 
que em ti creem, / e verdadeiros teus mensa-
geiros / se achem comprovados. 
 

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:  A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 
convosco. 
AS:  Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo! 
 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

PR: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 

Reconheçamo-nos necessitados da miseri-
córdia do Pai (pausa). 
 
 

(CD Festas Liturgicas II - Faixa 16 - Paulus) 
  

1-  Senhor, tende piedade dos corações ar-
rependidos!  
Tende piedade de nós, tende piedade de 
nós! (bis)  
2-  Jesus, tende piedade dos pecadores, tão 
humilhados!  
3-  Senhor, tende piedade, intercedendo por 
nós ao Pai! 
 

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

 
3 - GLÓRIA                 (rezado ou cantado) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele 
amados. 2) Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. 1) Nós vos lou-
vamos, nós vos bendizemos, 2) nós vos 
adoramos, nós vos glorificamos, 1) nós 
vos damos graças por vossa imensa gló-
ria. 2) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito. 1) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 
Filho de Deus Pai. 2) Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de 
nós. 1) Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. 2) Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade 
de nós. 1) Só vós sois o Santo.  Só vós o 
Senhor. 2) Só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo. 1) Com o Espírito Santo, na glória 
de Deus Pai. AS: Amém! 

 
4 - ORAÇÃO DO DIA 
 

PR:  Ó Deus, criador de todas as coisas, 
volvei para nós o vosso olhar e, para sentir-
mos em nós a ação do vosso amor, fazei 
que vos sirvamos de todo coração.  Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
 

AS:  Amem! 
 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 

 

1ª LEITURA  (Is 50,5-9a) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías.  
5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe re-
sisti nem voltei atrás. 6Ofereci as costas 
para me baterem e as faces para me arran-
carem a barba; não desviei o rosto de bofe-
tões e cusparadas. 7Mas, o Senhor Deus é 
meu Auxiliador, por isso não me deixei aba-
ter o ânimo, conservei o rosto impassível 
como pedra, porque sei que não sairei hu-
milhado. 8A meu lado está quem me justi-
fica; alguém me fará objeções? Vejamos. 
Quem é meu adversário? Aproxime-se. 
9aSim, o Senhor Deus é meu Auxiliador; 
quem é que me vai condenar? 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  114(115) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano B  Vol II - Faixa 
23  - Paulus) 
 

Andarei na presença de Deus, / junto a 
ele, na terra dos vivos. 
 

1. Eu amo o Senhor, porque ouve / o grito 
da minha oração. / Inclinou para mim seu 
ouvido, / no dia em que eu o invoquei. 
 

2. Prendiam-me as cordas da morte, † aper-
tavam-me os laços do abismo; / invadiam-
me angústia e tristeza: / eu então invoquei o 
Senhor / “Salvai, ó Senhor, minha vida!” 
 

3. O Senhor é justiça e bondade, / nosso 
Deus é amor-compaixão. / É o Senhor quem 
defende os humildes: / eu estava oprimido, 
e salvou-me. 
 

4. Libertou minha vida da morte, † enxugou 
de meus olhos o pranto / e livrou os meus 
pés do tropeço. / Andarei na presença de 
Deus, / junto a ele na terra dos vivos. 
 

2ª LEITURA  (Tg 2,14-18) 
 

Leitura da Carta de São Tiago. 
14Meus irmãos, que adianta alguém dizer 
que tem fé, quando não a põe em prática? 
A fé seria então capaz de salvá-lo? 15Imagi-
nai que um irmão ou uma irmã não têm o 
que vestir e que lhes falta a comida de cada 
dia; 16se então alguém de vós lhes disser: 
“Ide em paz, aquecei-vos”, e: “Comei à von-
tade”, sem lhes dar o necessário para o 
corpo, que adiantará isso? 17Assim também 



‘ 

  

a fé: se não se traduz em obras, por si só 
está morta. 18Em compensação, alguém po-
derá dizer: “Tu tens a fé e eu tenho a prática! 
Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que 
eu te mostrarei a minha fé pelas obras!” 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 8,27-35) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 10 - Paulus)  
 

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

Eu de nada me glorio, / a não ser da cruz de 
Cristo; / vejo o mundo em cruz pregado / e 
pro mundo em cruz me avisto!  
 

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, 27Jesus partiu com seus 
discípulos para os povoados de Cesareia de 
Filipe. No caminho perguntou aos discípu-
los: “Quem dizem os homens que eu sou?” 
28Eles responderam: “Alguns dizem que tu 
és João Batista; outros que és Elias; outros, 
ainda, que és um dos profetas”. 29Então ele 
perguntou: “E vós, quem dizeis que eu 
sou?” Pedro respondeu: “Tu és o Messias”. 
30Jesus proibiu-lhes severamente de falar a 
alguém a seu respeito. 31Em seguida, come-
çou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Ho-
mem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes e douto-
res da Lei; devia ser morto, e ressuscitar de-
pois de três dias. 32Ele dizia isso aberta-
mente. Então Pedro tomou Jesus à parte e 
começou a repreendê-lo. 33Jesus voltou-se, 
olhou para os discípulos e repreendeu a Pe-
dro, dizendo: “Vai para longe de mim, Sata-
nás!” Tu não pensas como Deus, e sim 
como os homens”. 34Então chamou a multi-
dão com seus discípulos e disse: “Se al-
guém me quer seguir, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e me siga. 35Pois quem qui-
ser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas 
quem perder a sua vida por causa de mim e 
do Evangelho, vai salvá-la.” 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 – PROFISSÃO DE FÉ      (dois coros)  
 

(Símbolo niceno-constantinopolitano) 
 

PR: Creio em um só Deus, Pai todo-pode-
roso: 
1) criador do céu e da terra, de todas as 
coisas visíveis e invisíveis. 2) Creio em 
um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito de Deus, nascido do Pai antes de 

todos os séculos: 1) Deus de Deus, Luz 
da Luz, Deus verdadeiro de Deus verda-
deiro; 2) gerado, não criado, consubs-
tancial ao Pai; por ele todas as coisas 
foram feitas. 1) E por nós, homens, e 
para nossa salvação, desceu dos céus: 
2) e se encarnou pelo Espírito Santo, no 
seio da Virgem Maria, e se fez homem. 
1) Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
2) Ressuscitou ao terceiro dia, conforme 
as Escrituras, 1) e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. 2) E de 
novo há de vir, em sua glória, para julgar 
os vivos e os mortos; e o seu reino não 
terá fim. 1) Creio no Espírito Santo, Se-
nhor que dá a vida e procede do Pai e do 
Filho; 2) e com o Pai e o Filho é adorado 
e glorificado: Ele que falou pelos profe-
tas. 1) Creio na Igreja, uma, santa, cató-
lica e apostólica. 2) Professo um só ba-
tismo para a remissão dos pecados. 1) E 
espero a ressurreição dos mortos 2) e a 
vida do mundo que há de vir.  
AS: Amém!    
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, com Jesus, a cruz tor-
nou-se símbolo de salvação e expressão 
suprema de amor. Cheios de fé, elevemos 
nossas preces ao Pai, dizendo: 
 

AS: Sede, Senhor, nossa força e salvação! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

 

PR: Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por 

Cristo, nosso Senhor.   AS: Amém!   

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VII, faixa 4 - Paulus)  
 

1. As mesmas mãos que plantaram a se-
mente aqui estão / O mesmo pão que a mu-
lher 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: Sede propício, ó Deus, às nossas sú-
plicas, e acolhei com bondade as oferen-
das de vossos servos e servas para que 
aproveite à salvação de todos o que cada 
um trouxe em vossa honra. Por Cristo, 
nosso Senhor.   AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: O mistério da salvação  
(Missal, páginas 429/478). 

 
9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do evangelho, ousa-
mos 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 
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 pecado 
do mundo, tende piedade de nós... 
 
   

PR: Eu sou a luz do mundo; quem me se-
gue não andará nas trevas, mas terá a luz 
da vida. 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 IX, faixa 11 – exceto o refrão) 
 



 

Se alguém me quer seguir, / a si tem que 
negar, / tomar a cruz e vir / comigo a ca-
minhar... / Se alguém me quer seguir, / a 
cruz tomar! 
 

1- Meu coração penetras / e lês meus pen-
samentos. / Se luto ou se descanso, / Tu 
vês meus movimentos. / De todas minhas 
palavras / Tu tens conhecimento. 
 

2- Quisesse eu me esconder / do teu 
imenso olhar, / subir até o céu / na terra me 
entranhar, / atrás do horizonte, / lá iria te en-
contrar! 
 

3- Por trás e pela frente, / teu ser me en-
volve e cerca. / O teu saber me encanta, / 
me excede e me supera. / Tua mão me 
acompanha, / me guia e me acoberta! 
 

4- Se a luz do sol se fosse, / que escuridão 
seria!... / Se as trevas me envolvessem, / o 
que adiantaria?... / Pra ti, Senhor, a noite / é 
clara como o dia! 
 

5- As fibras do meu corpo / teceste e entran-
çaste. / No seio de minha mãe / bem cedo 
me formaste. / Melhor do que ninguém / me 
conheceste e amaste! 
 

6- Teus planos insondáveis! / Sem fim, tuas 
maravilhas! / Contá-las eu quisera, / mas 
quem o poderia?... / Como da praia a areia, 
/ só Tu as saberias! 
 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia 
penetre todo o nosso ser para que não se-
jamos movidos por nossos impulsos, mas 
pela graça do vosso sacramento.  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: 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: Ide em paz, e o Senhor 
vos acompanhe! 
AS:  Graças a Deus! 
 

LOUVOR FINAL  
 

Salmo 135 e 118 (Cantos e Orações nº 529) 
 

Dou graças ao Senhor porque ele é 
bom. / Porque eterno é seu amor! / Sua 
Palavra me ensina e me liberta. / Porque 
eterno é seu amor! 
  

1. Sua Palavra é uma luz em meu caminho, 
/ E se alegra em suas Leis meu coração./ 
Ensina-me Senhor, teus mandamentos, / 
Só liberto viverei em comunhão! 
 

13 - REFLEXÃO 
 

Tu és o Messias, mas o Servo de todos. 
 

 Jesus continua a sua viagem pelas regi-
ões distantes. Ele aproveita a ocasião, es-
tando fora da Terra Santa, região siro-fení-
cia e pagã, à altura das nascentes do Rio 
Jordão, para perguntar aos discípulos a res-
peito de sua identidade. Está próximo à ci-
dade que leva o nome de Cesareia de Filipe 
(nome do poderoso imperador de Roma, 
dominador do mundo de então, Cesar). 
 Primeiro, pergunta sobre a opinião das 
pessoas. Jesus via que muitas pessoas se 
aproximavam mais dos discípulos em cer-
tas ocasiões do que dele mesmo. Eles infor-
mam a Jesus a opinião mais difundida: Je-
sus seria um profeta autêntico, respeitado 
como João Batista, martirizado, ou Elias, o 
profeta dos últimos tempos, aquele que ti-
nha realizado gestos enormes: fez chover 
em tempo de seca, etc. 
 Obtida a resposta. Jesus dirige a per-
gunta diretamente aos próprios discípulos. 
“E vós quem dizeis que eu sou?” Pedro res-
ponde: “És o Cristo, o Messias”! Significa 
que Jesus é mais do que um profeta, é o 
enviado de Deus para restabelecer as coi-
sas, aquele sobre o qual nós podemos de-
positar todas as nossas esperanças. É o es-
perado de todos os povos. O desejado de 
todas as nações. 
 O evangelista não diz que Jesus tenha 
aprovado a resposta de Pedro. Ele acolhe a 
confissão, mas imediatamente impõe silên-
cio. Conhecendo as origens culturais de Pe-
dro, Jesus procura lhe explicar melhor as 
coisas. O evangelho diz que “começou en-
sinar” (“erxato” grego). Significa que Pedro, 
os discípulos e o povo em geral estão care-
cendo de uma nova iniciação na fé cristã. 
Jesus começa a falar de si como “Filho do 
homem”.  Significa: “Filho de Adão” e não 
“Filho do Rei Davi”. Não é o homem do pa-

lácio, mas das ruas, das periferias, do cal-
vário, etc. Fez-se homem, foi submetido a 
todas as alienações, inclusive a morte. Mas 
não uma morte qualquer, a morte mais ig-
nominiosa, a morte de Cruz. 
 “Quem saber alguma coisa sobre mim? 
Vamos para Jerusalém e nos encontrare-
mos na cruz. Antes do Calvário, no cená-
culo, na última ceia, lavando os pés, como 
escravo. Sou o escravo que lhe espera, com 
os pés sujos de poeira, de fezes de animais, 
como se chegava no passado depois de um 
dia de trabalho. Te espera para lavar os 
teus pés. É um escândalo. Agora entendo 
quem é Jesus: é o beijo a quem trai, não 
destrói a vida de ninguém. No máximo des-
trói a sua vida; não derrama o sangue de 
ninguém, mas o próprio sangue. Depois a 
ressurreição de todos, depois de sua vitória 
sobre a morte” (Ermes Ronchi). 
 “Jesus apercebe-se de que em Pe-
dro, como nos outros discípulos – também 
em cada um de nós! – à graça do Pai se 
opõe à tentação do Maligno, que pretende 
distrair-nos da vontade de Deus [..] Pôr-se 
na sequela de Cristo significa carregar a 
própria cruz – todos temos uma... – para o 
acompanhar no seu caminho, um caminho 
desagradável que não é o do sucesso, da 
glória passageira, mas aquele que leva à li-
berdade verdadeira, que nos liberta do ego-
ísmo e do pecado. Trata-se de rejeitar aber-
tamente aquela mentalidade mundana que 
coloca o «eu» e os próprios interesses no 
centro da existência: não é isto que Jesus 
quer de nós! Ao contrário, Jesus convida a 
perder a vida por Ele, pelo Evangelho, a fim 
de a receber renovada, realizada e autên-
tica. Graças a Deus, estamos certos de que 
no final este caminho conduz à ressurrei-
ção, à vida plena e definitiva com Deus. De-
cidir segui-lo, o nosso Mestre e Senhor que 
se fez Servo de todos, exige que se cami-
nhe depois d’Ele e se ouça atentamente a 
sua Palavra – recordai-vos: ler todos os dias 
um trecho do Evangelho – e os Sacramen-
tos (Papa Francisco, 13 de setembro de 2015). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39; Lc 7,1-10; 3ªf.: 
1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 99; Lc 7,11-17; 4ªf.: 
1Cor 12,31-13,1-13; Sl 32; Lc 7,31-35; 5ªf.: 1Cor 
15,1-11; Sl 117; Lc 7,36-50; 6ªf., S. Mateus: Ef 
4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-13; Sáb.: 1Cor 15,35-
37.42-49; Sl 55; Lc 8,4-15. 
 

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

