
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

30 de julho de 2017
Ano A - Verde

“Reino de Deus: O tesouro da vida.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A liturgia atual nos apresentará, a última 
série de parábolas sobre o Reino dos Céus. Tesou-
ro! Eis uma palavra frequentemente empregada pelo 
ser humano na linguagem dos afetos, na literatura 
amorosa. Usada neste sentido, a palavra tesouro 
nada tem que ver com o espaço surpreende e en-
canta. A isso é que chamamos “tesouro”. Rede! Eis 
outra palavra específica da atualidade. Esta palavra 
é chave para que compreendamos a realidade não 
de forma hierárquica, piramidal, e sim interconecta-
da. Somos um feixe de relações e delas nos vêm a 
ventura e a desventura, a informação e o virús. estar 
conectado à rede é risco e é possibilidade. Portanto, 
tesouro e rede são as duas chaves que nos permi-
tem aprofundar os ensinamentos de Jesus.  

02. CANTO INICIAL - (90º encontro)
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti, ó 

Deus da vida / Com grande júbilo, rezar, louvar/ 
E a boa nova ao mundo anunciar.

Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com ale-
gria / Esta que busca o amor/ Vivenciar todo 
dia / Que vai levar salvação/ Esta é a nossa 
missão.

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que mis-
sionária é por natureza / Te damos graças por 
Teu esplendor/ Seremos eco do Teu grande 
amor.

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ E batiza-
dos com Teu Santo Espírito / Temos certeza de 
tua companhia/ Nos dando força hoje e todo dia.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (Pausa)
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05. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, Tende piedade de nós.
Presid.: Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

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

06. GLÓRIA - (92º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 

Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 

seus  amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos Adoramos, vos glorificamos, 

2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai. 

3. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende pie-
dade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, 
Acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita 
do Pai, Tende piedade, 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. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, sois o amparo dos que em vós 
esperam e, sem vosso auxilio, ninguém é forte, 
ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo 
os bens que passam, que possamos abraçar os que 
não passam. Por N. S. J. C....

LITURGIA DA PALAVRA

I LEITURA (1Rs 3,5.7-12)
Coment.: Precisamos da sabedoria de Deus para 
discernir a primazia de seu Reino em nossa vida, cujo 
objetivo final é, segundo o desejo de Deus, tornar-nos 
conforme à imagem de seu Filho, Cristo Jesus.

08.  LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS
Naqueles dias, 5em Gabaon o Senhor apareceu a 
Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe disse: 
“Pede o que desejas, e eu te darei”. 7E Salomão 
disse: “Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu 
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servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo 
de um adolescente, que não sabe ainda como go-
vernar. 8Além disso, teu servo está no meio do teu 
povo eleito, povo tão numeroso que não se pode 
contar ou calcular. 9Dá, pois, ao teu servo, um co-
ração compreensivo, capaz de governar o teu povo 
e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, 
quem poderá governar este teu povo tão numero-
so?” 10Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. 
11E Deus disse a Salomão: “Já que pediste esses 
dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem 
riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim 
sabedoria para praticar a justiça, 12vou satisfazer o 
teu pedido; dou-te um coração sábio e inteligente, 
como nunca houve outro igual antes de ti, nem ha-
verá depois de ti”. Palavra do Senhor.

09. SALMO RESPONSORIAL  - Sl 118(119)
(Melodia: Cantai um canto novo 94º enc.  ou Beleza e esplendor)
Ref.: Como eu amo, ó Senhor, a vossa lei, 

vossa palavra!
1. É esta a parte que escolhi por minha herança; 

observar vossas palavras, ó Senhor! A lei de 
vossa boca, para mim, vale mais do que mi-
lhões em ouro e prata.

2. Vosso amor seja um consolo para mim, confor-
me a vosso servo prometestes; venha a mim o 
vosso amor e viverei, porque tenho em vossa 
lei o meu prazer!

3. Por isso amo os mandamentos que nos des-
tes, mais que ouro, muito mais que o ouro fino! 
Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, 
detesto todos os caminhos da mentira.

4. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis 
porque meu coração os observa! Vossa pala-
vra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria 
aos pequeninos.

II LEITURA (Rm 8,28-30)

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS ROMANOS
Irmãos: 28Sabemos que tudo contribui para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados para a salvação, de acordo com o projeto 
de Deus. 29Pois aqueles que Deus contemplou com 
seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a 
serem conformes à imagem de seu Filho, para que 
este seja o primogênito numa multidão de irmãos. 
30E aqueles que Deus predestinou, também os cha-
mou. E aos que chamou, também os tornou justos; e 
aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra 
do Senhor.

EVANGELHO (Mt 13,44-52)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! (bis)
1. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, Senhor 

da terra: os mistérios do teu Reino aos peque-
nos, Pai, revelas!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS  
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 44“O 
Reino dos Céus é como um tesouro escondido no 
campo. Um homem o encontra e o mantém escon-
dido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus 
bens e compra aquele campo. 45O Reino dos Céus 
também é como um comprador que procura pérolas 
preciosas. 46Quando encontra uma pérola de grande 
valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra 
aquela pérola. 47O Reino dos Céus é ainda como uma 
rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo 
tipo. 48Quando está cheia, os pescadores puxam a 
rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes 
bons em cestos e jogam fora os que não prestam. 
49Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos 
virão para separar os homens maus dos que são 
justos, 50e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí 
haverá choro e ranger de dentes. 51Compreendestes 
tudo isso?” Eles responderam: “Sim”. 52Então Jesus 
acrescentou: “Assim, pois, todo o mestre da Lei, que 
se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um 
pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e 
velhas”. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS - (94º enc.)
1. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, / Pelo 

carinho, dom e fruto de tuas mãos, / Hoje é teu 
povo que te louva em prosa e verso, / E agrade-
cido entoa a ti esta oração.

Ref.: Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, 
/ No pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. / 
A nossa oferta agora é bênção, com certeza, 
/ Nossa alegria se transforma em louvação.

2. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas graças!/
De ti nós temos a bondade, a doação / Nós te 
pedimos que teu Reino em nós se faça, / E as-
sim possamos construir um mundo irmão.

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos 
da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei 
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que estes sagrados mistérios, pela força da vossa 
graça, nos santifiquem na vida presente e nos con-
duzam à eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

18. PREFÁCIO (MR p. 860)
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação, dar-vos graças, sempre e em todo o lu-
gar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes 
vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. 
Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginali-
zados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo 
que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. 
Por essa razão, com todos os Anjos e Santos, nós 
vos louvamos e bendizemos, e proclamamos o hino 
de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D (MR p.861)
Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de lou-
vor, ó Deus, que amais os seres humanos e sem-
pre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é 
bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, 
quando nos reunimos por seu amor. Como outrora 
aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte 
o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!
 
Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que 
envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes 
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e X o Sangue de nosso Senhor 
Jesus Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!
 
Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a últi-
ma Ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, no fim da 
ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos deu 
graças novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério 
da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
 
Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 

paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anuncia-
mos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos 
oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
 
Presid.: Olhai com bondade para a oferta da vossa 
Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal 
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, 
pela força do Espírito do vosso amor, sejamos 
contados, agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
Todos: Aceitai, Senhor, a nossa oferta!
 
Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à 
perfeição na fé e no amor, em comunhão com o 
nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antô-
nio, com todos os Bispos, presbíteros e diáconos e 
todo o povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!
 
Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e 
os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja tes-
temunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
 
Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 
(N. e N.) que adormeceram na paz do vosso Cristo, 
e de todos os falecidos, cuja a fé só vós conheces-
tes: acolhei-os na luz da vossa face e concedei-
-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
 
Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. 
E em comunhão com a bem-aventurada Virgem 
Maria, São José, seu esposo, com os Apóstolos e 
Mártires, (com S. N.: Santo do dia ou padroeiro) e 
todos os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
 
Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
Todos: Amém.
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RITOS DA COMUNHÃO
20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.

Presid.: 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.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

21. CANTO DE COMUNHÃO I – (90º enc.)
Ref.: Bem aventurados são todos os santos / 

Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito quem constrói comunidade / 
Para quem seu Deus é tudo é valor absoluto.

2. Aquele que é aflito com as dores do desprezado 
/ Todo aquele que é manso quer os povos apazi-
guados.

3. Quem tem misericórdia compreende os limitados 
/ Quem perdoa sempre e sempre e consola os 
cansados.

4. O puro de coração que no bem sempre acredita / 
Quem é reto na intenção e sincero com seu irmão.

5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / Perseguido 
e caluniado nunca põe seu Deus de lado.

6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo / Que 
se doa pelos outros põe sorriso em muitos rostos.

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Companheira Maria, perfeita harmonia, entre nós 

e o Pai; modelo dos consagrados, nosso sim ao 
chamado do Senhor confirmai. 

Ref.: Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e 
beleza, queres com certeza que a vida renasça. 
Santa Maria, mãe do Senhor, que se fez pão 
para todos, criou mundo novo só por amor. 

2. Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e 
o Pai; justiça dos explorados, combate o pecado, 
torna os homens iguais. 

3. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós 
e o Pai; espelho de competência, afasta a violên-
cia, enche o mundo de paz.

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Recebemos, ó Deus, este sacramento, 
memorial permanente da paixão do vosso Filho; 
fazei que o dom da vossa inefável caridade possa 
servir à nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

 24. CANTO DE DESPEDIDA - (94º enc.)
1. Como o Pai me enviou, assim também vos en-

vio. / Tendes minha autoridade e também a de 
meu Pai. / Lembrar-vos-eis do que Eu disse, do 
que de mim escutastes. / Todos esperam ouvir 
a mensagem que vai em vós.

Ref.: Ide por todo este mundo, ide, pregai o 
Evangelho! / Há muita gente que espera ouvir 
o que vos disse o Senhor. / Ide, ensinai às 
nações tudo o que ouvistes de mim. / Sempre 
convosco eu estarei, todos os dias sem fim!

2. Vede quão grande é a messe, quão poucos os 
operários./ Outros colaboradores ao Pai deveis 
suplicar. / Como o trigo se perde quando não é 
recolhido, / Assim se dá com o rebanho na au-
sência de seu pastor.
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Ex 32,15-24.30-34; Sl 105(106); Mt 13,31-35 
3ª Br -  Ex 33,7-11; Sl 102(103); Mt 13,36-43
4ª Vd - Ex 34,29-35; Sl 98(99); Mt 13,44-46
5ª Br -  Ex 40,16-21.34-38; Sl 83(84); Mt 13,47-53
6ª Br - Lv 23,1.4-11.15; Sl 80(81); Mt 13,54-58
Sb Vd -  Lv 25,1.8-17; Sl 66(67); Mt 14,1-12

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono;

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


