
17.º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS

Irmãos e irmãs, a Liturgia nos apresenta Jesus Cristo como um tesouro ou uma pérola, 
encontrados em meio às alegrias e dores da vida. Entretanto, nunca devemos nos esque-
cer de que “tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus”. A verdadeira sabedo-
ria consiste em reconhecer que não existe maior tesouro do que encontrar Jesus Cristo. 
Com amor no coração, iniciemos cantando!

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Acolhe os oprimidos, / Em sua casa, ó Se-
nhor, é seu abrigo! / Só Ele se faz temer, / 
Pois a seu povo dá força e poder!
1. A nação que ele governa, / É feliz com tal 
Senhor. / Lá do céu ele vê tudo, / Vê o homem 
e seu valor. / Fez o nosso coração, / Forte e 
contemplador.
2. O que dá vitória ao rei, / Não é ter muitos 
soldados. / O valente não se livra / Por sua 
força ou seus cuidados. / Quem confia nos ca-
valos / Vai, no fim, ser derrotado.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
- Amém.
- Irmãos eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, graça e paz 
vos sejam concedidas abundantemente.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós 
somos convidados a morrer ao pecado e res-
surgir para uma vida nova. Reconheçamo-
-nos necessitados da misericórdia do Pai 
(pausa).
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 
homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, sois o amparo 
dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio, 
ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de 
amor para conosco, para que, conduzidos por 
vós, usemos de tal modo os bens que pas-
sam, que possamos abraçar os que não pas-
sam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (1Rs 3,5.7-12)
Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, 5em Gabaon o Senhor apare-
ceu 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 fi-
zeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu 
pai. Mas eu não passo de um adolescente, 
que não sabe ainda como governar. 8Além dis-
so, 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 coração 
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 nu-
meroso?”. 10Esta oração de Salomão agradou 
ao Senhor. 11E Deus disse a Salomão: “Já que 
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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 haverá de-
pois de ti”. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 118(119))
- Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa 
palavra!
- É esta a parte que escolhi por minha heran-
ça: observar vossas palavras, ó Senhor! / A lei 
de vossa boca, para mim, vale mais do que 
milhões em ouro e prata.
- Vosso amor seja um consolo para mim, con-
forme a vosso servo prometestes. / Venha a 
mim o vosso amor e viverei, porque tenho em 
vossa lei o meu prazer!
- Por isso amo os mandamentos que nos des-
tes, mais que o ouro, muito mais que o ouro 
fino! / Por isso eu sigo bem direito as vossas 
leis, detesto todos os caminhos da mentira.
- Maravilhosos são os vossos testemunhos, 
eis por que meu coração os observa! / Vossa 
palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sa-
bedoria aos pequeninos!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8,28-30)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: 28Sabemos que tudo contribui para 
o bem daqueles que amam a Deus, daque-
les 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 con-
formes à imagem de seu Filho, para que este 
seja o primogênito numa multidão de irmãos. 
30E aqueles que Deus predestinou, também os 
chamou. E aos que chamou, também os tor-
nou justos; e aos que tornou justos, também 
os glorificou. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 13,44-52)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, Senhor 
da terra: os mistérios do teu Reino aos peque-
nos, Pai, revelas!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Mateus.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípu-
los: 44“O Reino dos Céus é como um tesouro 
escondido no campo. Um homem o encon-
tra e o mantém escondido. 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 an-
jos virão para separar os homens maus dos 
que são justos, 50e lançarão os maus na for-
nalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de 
dentes. 51Compreendestes tudo isso?”. Eles 
responderam: “Sim”. 52Então Jesus acrescen-
tou: “Assim, pois, todo mestre da Lei, que se 
torna discípulo do Reino dos Céus, é como 
um pai de família que tira do seu tesouro coi-
sas novas e velhas”. 
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador 
do céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu 
único Filho, nosso Senhor, que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; / nasceu da 
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pila-
tos, foi crucificado, morto e sepultado. / Des-
ceu à mansão dos mortos; / ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai Todo-Poderoso, / donde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. / 
Creio no Espírito Santo; / na Santa Igreja Ca-
tólica; / na comunhão dos santos; / na remis-
são dos pecados; / na ressurreição da carne; 
/ na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
(Introdução e conclusão feita pelo presidente 
da celebração) 
1. Pela Santa Igreja, para que tenha sempre a 
atitude de acolher a todos os que procurarem 
Jesus como Caminho, Verdade e Vida, reze-
mos.
- Senhor, escutai a nossa prece!
2. Pelas nossas paróquias, para que seja um 
local onde todos que sofrem e que procuram 
encontrar uma luz de esperança nesta casa 
de oração sejam sempre acolhidos, amados 
e abençoados, rezemos.
3. Pelas nossas comunidades, para que a 
intercessão da Virgem Maria, neste Ano Ma-
riano na devoção à Senhora Aparecida, nos 
ajude a viver a nossa vocação e missão nos 
dias de hoje, rezemos.
4. Pelos seminaristas de nossa diocese, que 
encerram hoje as missões em Paraibuna. Que 
eles possam perseverar em seu caminho vo-
cacional e nunca percam o espírito missioná-
rio no exercício do sacerdócio rezemos.



A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. A mesa santa que preparamos, / Mãos que 
se elevam a ti, ó Senhor. / O pão e o vinho, fru-
tos da terra, / Duro trabalho, carinho e amor: 
/ Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, recebe, Se-
nhor!
2. Flores, espinhos, dor e alegria, / Pais, mães 
e filhos diante do altar. / A nossa oferta em 
nova festa, / A nossa dor vem, Senhor, trans-
formar! / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, rece-
be, Senhor!

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacri-
fício seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sa-
crifício para a glória do teu nome para o 
nosso bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da 
vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei 
que estes sagrados mistérios, pela força da 
vossa graça, nos santifiquem na vida presente 
e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo, 
nosso Senhor.  – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO 
COMUM, VI)
-  O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno 
e Todo-Poderoso. Em vós vivemos, nos mo-
vemos e somos. E, ainda peregrinos neste 
mundo, não só recebemos, todos os dias, as 
provas de vosso amor de Pai, mas também 
possuímos, já agora, a garantia da vida futura. 
Possuindo as primícias do Espírito, por quem 
ressuscitastes Jesus dentre os mortos, espe-
ramos gozar, um dia, a plenitude da Páscoa 
eterna. Por essa razão, com os anjos e com 
todos os santos, entoamos um cântico novo, 
para proclamar vossa bondade, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
-  Santo, Santo, Santo, ...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
-  Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, 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 ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salva-
ção; e vos agradecemos porque nos tornastes 
dignos de estar aqui na vossa presença e vos 
servir.
-  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
-  Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar e todos os ministros do 
vosso povo.
-  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
-  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho.
-  Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumina-
dos pela sabedoria do Evangelho, ousamos 
dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 



BUSQUEMOS SEM DEMORA O REINO DE DEUS

A liturgia de hoje apresenta a alegria de quem encontrou o Reino de Deus, comparável 
àquela de quem achou um tesouro valioso, ou à mais preciosa das pérolas. Diante des-
ta descoberta, toda renúncia se torna secundária. Domingo passado falávamos do joio 
e do trigo. Hoje, passamos da imagem do campo à realidade do mar. A rede cheia de 
peixes bons e ruins nos remete à experiência de cristãos. Diante da fartura dos bons pei-
xes, não custa muito deixar de lado o que não vale a pena, o que não tem valor algum. 
Encontrar o Reino de Deus, que é Jesus, significa reavaliar todos os nossos conceitos. 
Quem encontra realmente este tesouro, reconhecendo-o como tal, não terá outro cami-
nho senão aquele que São Paulo exclama: “Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que 
vive em mim”. Para que isso aconteça, importa reordenar todas as nossas prioridades 
e esquemas, ter a humildade de Salomão, que ao ser visitado por Deus em sonho, re-
conhecendo sua imaturidade, se dá conta de que, sem a sabedoria que vem do alto, o 
reino que recebeu como herança de nada lhe adianta. Voltemos a nossa vida  no desejo 
de uma profunda e sincera revisão de toda a nossa existência, procurando descobrir o 
que precisamos deixar de lado para abraçarmos de um modo mais radical o tesouro do 
Reino de Deus.
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LEITURAS DA SEMANA:

vosso Filho; fazei que o dom da vossa inefável 
caridade possa servir à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção 
desejada, para que nunca se afastem de 
vossa vontade e sempre se alegrem com os 
vossos benefícios. Por Cristo, nosso Senhor.  
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.  
- Amém.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide 
em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus!

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, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para a Ceia do Se-
nhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o peca-
do do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Quando os tempos chegarem ao fim, / En-
viados, os anjos virão / Separar os que mal 
procederam / Dos que bons declarados se-
rão! (Bis)
1. Feliz quem anda com a verdade, / Na lei 
de Deus, com integridade! / Feliz quem guar-
da seu mandamento / No coração, no pensa-
mento!
2. Ah! Quem me dera, que, em meu andar, / 
Teus mandamentos possa eu guardar! / Se 
os mandamentos obedecer, / Não vai o mal 
acontecer!

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Recebemos, ó Deus, este sacra-
mento, memorial permanente da paixão do 


