
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 27º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 46 -  7/10/2018 
  

Espaço simbólico: su-
gerimos criar um es-
paço celebrativo com 
motivos matrimoniais e 
familiares, de acordo 
com o costume de cada 
comunidade. Pode-se 
fazer um belo arranjo 
matrimonial, que po-

derá ser um buquê de flores ou um arranjo 
floral, com velas, como se fazem para as 
celebrações matrimoniais, significando que 
as flores colocadas no dia do casamento, 
se não cultivadas, murcharão. 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(CD: Liturgia VII, faixa 9 - Paulus) 
 

Senhor, em tuas mãos, / a nossa vida, a 
nossa lida, / a ti ninguém resiste! / Ó Deus do 
universo, / o céu e a terra tu os fizeste / e tudo 
quanto existe. 
 

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 machuca-
rem / suas mãos em aventuras. 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constân-
cia de Cristo, esteja convosco. 
 

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

 

2 - ATO PENITENCIAL 
 

PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-
sas culpas para celebrarmos dignamente os 
santos mistérios (pausa). Confessemos os 
nossos pecados.  
 

AS: Confesso a Deus todo-poderoso / e a 
vós, irmãos e irmãs, / que pequei muitas 
vezes / por pensamentos e palavras, / 
atos e omissões, / por minha culpa, mi-
nha tão grande culpa. / E peço à Virgem 
Maria, / aos anjos e santos e a vós, / ir-
mãos 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 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, adora-
mos, bendizemos; / damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos. 
 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, / Vós, de Deus Cordeiro Santo, nos-
sas 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, eterno e todo-poderoso, que 
nos concedeis no vosso imenso amor de Pai 
mais do que merecemos e pedimos, derra-

mai sobre nós a vossa misericórdia, perdo-
ando-nos o que nos pesa na consciência e 
dando-nos mais do que ousamos pedir. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.  
 

AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 
COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (Gn 2,18-24) 
 

Leitura do Livro do Gênesis. 
18O Senhor Deus disse: “Não é bom que o 
homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele”. 19Então o Senhor Deus 
formou da terra todos os animais selvagens 
e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão 
para ver como os chamaria; todo o ser vivo 
teria o nome que Adão lhe desse. 20E Adão 
deu nome a todos os animais domésticos, a 
todas as aves do céu e a todos os animais 
selvagens; mas Adão não encontrou uma 
auxiliar semelhante a ele. 21Então o Senhor 
Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. 
Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das 
costelas e fechou o lugar com carne. 22De-
pois, da costela tirada de Adão, o Senhor 
Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. 
23E Adão exclamou: “Desta vez, sim, é osso 
dos meus ossos e carne da minha carne! 
Ela será chamada 'mulher', porque foi tirada 
do homem”. 24Por isso, o homem deixará 
seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, 
e eles serão uma só carne. 
– Palavra do Senhor. 
 

AS:   Graças a Deus!  

 
SALMO  RESPONSORIAL  127(128) 
 

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

O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de 
tua vida. 
 

1. Feliz és tu se temes o Senhor / e trilhas 
seus caminhos! / Do trabalho de tuas mãos 
hás de viver, / serás feliz, tudo irá bem! 
 

2. A tua esposa é uma videira bem fecunda 



‘ 

  

/ no coração da tua casa; / os teus filhos são 
rebentos de oliveira / ao redor de tua mesa. 
 

3. Será assim abençoado todo homem / que 
teme o Senhor. / O Senhor te abençoe de 
Sião, / cada dia de tua vida, / para que vejas 
prosperar Jerusalém, 
 

4. E os filhos dos teus filhos. / Â Senhor, que 
venha a paz a Israel, / que venha a paz ao 
vosso povo! 
 

2ª LEITURA  (Hb 2,9-11) 
 

Leitura da Carta aos Hebreus.  
– Irmãos, 9Jesus, a quem Deus fez pouco 
menor do que os anjos, nós o vemos coro-
ado de glória e honra, por ter sofrido a 
morte. Sim, pela graça de Deus em favor de 
todos, ele provou a morte. 10Convinha de 
fato que aquele, por quem e para quem to-
das as coisas existem, e que desejou con-
duzir muitos filhos à glória, levasse o inicia-
dor da salvação deles à consumação, por 
meio de sofrimentos. 11Pois tanto Jesus, o 
Santificador, quanto os santificados, são 
descendentes do mesmo ancestral; por esta 
razão, ele não se envergonha de os chamar 
irmãos. 
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Marcos 10,2-16) 
 

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

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

Se amarmos uns aos outros. / Deus em nós 
há de estar / e o seu amor em nós / se aper-
feiçoará! 
 

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, 2alguns fariseus se apro-
ximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, per-
guntaram se era permitido ao homem divor-
ciar-se de sua mulher. 3Jesus perguntou: “O 
que Moisés vos ordenou?” 4Os fariseus res-
ponderam: “Moisés permitiu escrever uma 
certidão de divórcio e despedi-la”. 5Jesus 
então disse: “Foi por causa da dureza do 
vosso coração que Moisés vos escreveu 
este mandamento. 6No entanto, desde o co-
meço da criação, Deus os fez homem e mu-
lher. 7Por isso, o homem deixará seu pai e 
sua mãe e os dois serão uma só carne. 8As-
sim, já não são dois, mas uma só carne. 
9Portanto, o que Deus uniu, o homem não 
separe!” 10Em casa, os discípulos fizeram, 

novamente, perguntas sobre o mesmo as-
sunto. 11Jesus respondeu: “Quem se divor-
ciar de sua mulher e casar com outra, come-
terá adultério contra a primeira. 12E se a mu-
lher se divorciar de seu marido e casar com 
outro, cometerá adultério”. 13Depois disso, 
traziam crianças para que Jesus as tocasse. 
Mas os discípulos as repreendiam. 14Vendo 
isso, Jesus se aborreceu e disse: “Deixai vir 
a mim as crianças. Não as proibais, porque 
o Reino de Deus é dos que são como elas. 
15Em verdade vos digo, quem não receber o 
Reino de Deus como uma criança, não en-
trará nele”. 16Ele abraçava as crianças e as 
abençoava, impondo-lhes as mãos. 
– Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 
 

5 – PROFISSÃO DE FÉ  

 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Irmãos e irmãs, rezemos ao Pai pelas 
necessidades da Igreja e por nossas famí-
lias, dizendo: 
  

AS:  Tornai-nos, Senhor, unidos e frater-
nos! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

 

PR: Concluamos, juntos, com a oração da 
Campanha Missionária: 
 

AS: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, / nós 
Vos louvamos e bendizemos pela Vossa 
comunhão, / princípio e fonte da missão. 
/ Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, / 
a testemunhar com esperança, / um 
mundo de justiça e diálogo, / de honesti-
dade e verdade, / sem ódio e sem violên-
cia. / Ajudai-nos a sermos todos irmãos 
e irmãs, / seguindo Jesus Cristo rumo ao 
Reino definitivo. / Amém!   

 
 

 

 

III - Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

(CD: Liturgia VII, faixa 12 - Paulus)  
 

1 – Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo pão que nós recebemos, / foi 
de graça e com amor. 
 

O homem que trabalha / faz a terra pro-
duzir. / O trabalho multiplica os dons / 
que nós vamos repartir. 
 

2 - Bendito seja Deus Pai, / do universo o 
Criador, / pelo vinho que nós recebemos, / 
foi de graça e com amor.  

 

3 - E nós participamos / da construção do 
mundo novo / com Deus, que jamais des-
preza / nossa imensa pequenez. 
 

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: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mistérios 
que celebramos em vossa honra, completai 
a santificação dos que salvastes. Por 
Cristo, nosso Senhor.     
AS: Amém! 

  
8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
Prefácio: A criação (Missal, página 432/478). 

 
9 - PAI-NOSSO 
 

PR: Antes de participar do banquete da eu-
caristia, sinal de reconciliação e vínculo de 
união fraterna, rezemos, juntos, como o Se-
nhor nos ensinou: 
 

AS: Pai nosso que estais nos céus, san-
tificado seja o vosso nome; venha a nós 
o vosso reino, seja feita a vossa vontade, 
assim na terra como no céu; o pão nosso 
de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós perdo-
amos 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... 
 

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... 
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 IX, faixa 13 - Paulus)  
 

Quem o reino de Deus não acolhe, / como 
o faz pequenina criança, / nunca mais vai 
entrar neste Reino, / diz Jesus, não verá 
esta herança! 
 

1 - Louvai, ó servos do Senhor, louvai, / ao 
nome santo do Senhor cantai! / Agora e 
para sempre é celebrado, / desde o nascer 
ao pôr do sol louvado. 
 

2 - Acima das nações domina Deus, / sua 
glória é maior que os altos céus. / Ninguém 
igual a Deus, que das alturas / se inclina 
para olhar as criaturas! 
 

3 - Do chão levanta o fraco humilhado / e tira 
da miséria o rejeitado. / Faz deles com os 
grandes uma família, / da estéril mãe feliz de 
filhos. 
 

4 - Louvado seja o Pai, Deus Criador, / lou-
vado seja o Filho Redentor! / Louvado seja 
o Espírito de Amor: / Três vezes Santo, Al-
tíssimo Senhor! 

 
10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Possamos, ó Deus onipotente, saciar-
nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho 
sagrado, para que sejamos transformados 
naquele que agora recebemos.  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! 
 

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

LOUVOR FINAL    
 

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

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 
 

“Que o Senhor te abençoe” 
 

 No dia em que acontecem as Eleições 
gerais 2018 em todo o Brasil, temos na litur-
gia de 27º Domingo do Tempo Comum, o 
tema da família que aparece como uma das 
plataformas discutidas nos programas elei-
torais, inclusive pauta do candidato que está 
vencendo as pesquisas de boca de urna. 
Em certas épocas históricas, as leis restrin-
giam o divórcio para limitar os danos à moral 
pública, à família e à sociedade. 
 “Naquele tempo, alguns fariseus se 
aproximarem de Jesus. Para pô-lo à prova, 
perguntaram se era permitido ao homem di-
vorciar-se de sua mulher” (Mc 10,2). 
 O divórcio era uma prática comum no 
médio oriente e no mundo mediterrâneo. O 
AT: Também uma casuística está presente 
em Dt 24,1-4: “Quando um homem tiver to-
mado uma mulher e consumado o matrimô-
nio, mas esta logo depois não encontra mais 
graça a seus olhos, porque viu nela algo de 
inconveniente, ele lhe escreverá então uma 
ata de divórcio e a entregará. Tendo saído 
de sua casa, se ela começa a pertencer a 
um outro e esse também a repudia, lhe es-
creve uma ata de divórcio e a deixa ir para 
casa em liberdade”. 
 Jesus é chamado a se pronunciar preci-
samente sobre esta possibilidade: “é permi-
tido ao homem se divorciar de sua mulher?”, 
respondendo com outra pergunta: “O que 
Moisés vos prescreveu?”. Os fariseus disse-
ram: “Moisés permitiu que escrevesse um 
ato”. Jesus não discute as condições como 
faziam os grandes rabinos de seu tempo, 
indo direto à vontade do Legislador. “No 
princípio [...] Deus criou homem e mulher”.  
 “A lei pode ser um expediente que serve 
para tentar remediar as falhas produzidas 
pelo nosso egoísmo, mas não corresponde 
à vontade originária do Criador [...] No pro-

jeto originário do Criador, não existe o ho-
mem que se casa com uma mulher e se as 
coisas não estão indo bem, a repudia. Não. 
Existe ao invés o homem e mulher que são 
chamados a se reconhecer mutuamente, a 
completar-se e ajudar-se reciprocamente no 
matrimonio [...] O que permite aos esposos 
de permanecer unidos no matrimônio é um 
amor de doação recíproca sustentado pela 
graça de Cristo. Se ao invés prevalece nos 
cônjuges o interesse individual a própria sa-
tisfação, a união não poderá resistir” (Papa 
Francisco, Angelus de 07.10.2018). 
 “Jesus vai além do lícito e do ilícito. Ele 
não quer regulamentar a vida, mas inspirá-
la, acendê-la, renová-la. Ele quer que volte-
mos ao sonho de Deus. Deus no início uniu” 
(Ermes Ronchi). 
 No entanto, o homem e mulher são duas 
criaturas frágeis e às vezes, egoístas. Entre 
eles podem se insinuar desejos impulsivos 
de distanciamento, abandono, falsa liber-
dade, instrumentalização e outros. Jesus 
porém é claro: ‘Não divida o que o Deus 
uniu’ “Como conseguiremos viver um com-
promisso assim tão grande? Deus habita o 
coração dos esposos (Mario Simula). 
 “Deixem vir a mim às criancinhas”, após 
a discussão sobre o divórcio e família. Do 
anúncio da indissolubilidade do matrimônio, 
passa ao acolhimento das crianças. Quem 
seriam essas crianças acolhidas por Jesus? 
Seriam as vítimas do matrimônio falido, das 
solidões familiares, são os pequenos que 
precisam de atenção e ternura. As crianci-
nhas são as pessoas mais necessitadas. 
São os pobres, os doentes, idosos abando-
nados, os leprosos, moradores de rua, etc. 
 Para viver esse grande mistério, a Carta 
aos Hebreus, diz que Cristo se faz interces-
sor em favor de todos nós. Ele viveu uma 
vida de humildade e pobreza para se tornar 
mediador e santificador. 
 “Que o Senhor te abençoe de Sião cada 
dia de tua vida” canta o salmo de meditação 
desta liturgia! 

 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

______________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Gl 1,6-12; Sl 110; Lc 10,25-37; 3ªf.: Gl 1,13-
24; Sl 138; Lc 10,38-42; 4ªf.: Gl 2,1-2.7-14; Sl 
116; Lc 11,1-4; 5ªf.: S. João XXIII: Gl 3,1-5; 
Cânt. Lc 1,69-75; Lc 11,5-13; 6ªf., N. Sra. da 
Conceição Aparecida: Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44; 
Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11; Sáb.: Gl 3,22-
29; Sl 104; Lc 11,27-28. 
 
 

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

