
 
 

 

Nós Igreja – Folheto Litúrgico 
Missa do 17º Domingo Comum 

Ano A – Verde 

Diocese de Barreiras – Bahia                                                                                         Folheto Litúrgico n° 36 -  30/07/2017 
   

Ambiente celebra-
tivo: Uma ideia de 
como preparar o es-
paço simbólico pode 
ser uma caixa com 
uma Bíblia dentro da 
mesma. Outra pro-
posta poderia ser a 
de um baú do tesou-

ro e dentro dele o Evangeliário que seria 
colocado no baú logo após a proclamação 
do Evangelho. 
 

 

 

I Ritos Iniciais 

 

COMENTÁRIO  
 

(Elaborado pela Equipe Litúrgica) 
 

CANTO DE ABERTURA   
 

(Sugestão: CD: Cantos de Abertura e Co-
munhão, faixa 5 - Paulus) 
 

1. Um pouco além do presente, alegre, o 
futuro anuncia, / a fuga das sombras da 
noite, a luz de um bem novo dia. 
  

Venha teu reino, Senhor! / A festa da vi-
da recria. /: A nossa espera e a dor, / 
transforma em plena alegria, / A nossa 
espera e a dor, / transforma em plena 
alegria! /: Aiê, eiá, aê, aê, aiá. 
  

2. Botão de esperança se abre, prenúncio 
da flor que se faz, / promessa da tua pre-
sença, que vida abundante nos traz. 
 

3. Saudade da terra sem males, do Éden 
de plumas e flores, / da paz e justiça irma-
nadas, num mundo sem ódio nem dores. 
 

1 - ACOLHIDA  
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.  AS:  Amém! 
 

PR:  A graça de nosso Senhor Jesus Cris-
to, 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: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abra-
mos o nosso espírito ao arrependimento 
para sermos menos indignos de aproximar-
nos da mesa do Senhor.  (pausa) 
 

1- Senhor, que viestes salvar os corações 
arrependidos, 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                (rezado ou cantado) 
 

PR: Glória a Deus nas alturas:  
1) e paz na terra aos homens por ele ama-
dos. 2) Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso. 1) Nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 2) nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, 1) nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 2) Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito. 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, sois o amparo dos que em 
vós esperam e, sem vosso auxílio, nin-
guém 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 nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.  AS:  Amem! 

 

 

 

II - Liturgia da Palavra 

 

COMENTÁRIO  (Facultativo) 
 

1ª LEITURA  (1Rs 3,5.7-12) 
 

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 servo em 
lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo 
de um adolescente, que não sabe ainda 
como governar. 8Além disso, teu servo está 
no meio do teu povo eleito, povo tão nume-
roso que não se pode contar ou calcular. 
9Dá, pois, ao teu servo, um coração com-
preensivo, capaz de governar o teu povo e 
de discernir entre o bem e o mal. Do con-
trário, quem poderá governar este teu povo 
tão numeroso?” 10Esta oração de Salomão 
agradou ao Senhor. 11E Deus disse a Sa-
lomão: “Já que pediste estes 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 
depois de ti”.  – Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus!  
 

SALMO  RESPONSORIAL  118(119) 
 

(CD Cantando os Salmos - Ano A Vol. II – Fai-
xa 22 - Paulus) 
 

Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vos-
sa palavra! 
 

1. É esta a parte que escolhi por minha he-
rança: / observar vossas palavras, ó Se-
nhor! / A lei de vossa boca, para mim, / 
vale mais do que milhões em ouro e prata. 
 

2. Vosso amor seja um consolo para mim, / 
conforme a vosso servo prometestes. / Ve-
nha a mim o vosso amor e viverei, / porque 
tenho em vossa lei o meu prazer! 
 

3. Por isso amo os mandamentos que nos 
destes, / 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. 
 

4. Maravilhosos são os vossos testemu-
nhos, / eis por que meu coração os obser-
va! / Vossa palavra, ao revelar-se, me ilu-
mina, / ela dá sabedoria aos pequeninos. 

 
2ª LEITURA  (Rm 8,28-30) 
 

Leitura da Carta de São Pedro aos Roma-
nos.   – Irmãos, 28sabemos que tudo contri-
bui 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 primo-
gênito numa multidão de irmãos. 30E aque-
les que Deus predestinou, também os 
chamou. E aos que chamou, também os 
tornou justos; e aos que tornou justos, 
também os glorificou.   
– Palavra do Senhor. 
AS:   Graças a Deus! 
 

EVANGELHO  (Mateus 13,24-43) 
 

(CD: Liturgia VI, melodia da faixa 20)  
 

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

Eu te louvo, ó Pai santo, Deus do céu, Se-
nhor da terra: os mistérios do teu reino, aos 
pequenos, Pai, revelas! 
 

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

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

 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 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 pes-
cadores puxam a rede para a praia, sen-
tam-se e recolhem os peixes bons em ces-
tos 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 ai, 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 ve-
lhas”.,  – Palavra da Salvação. 
AS:  Glória a vós, Senhor! 

 
5 – PROFISSÃO DE FÉ  
 

6 - PRECES DA ASSEMBLEIA 
 

PR:  Confiantes em Deus, nosso Pai, apre-
sentemos-lhe as nossas preces comunitá-
rias, dizendo: 
  

AS:  Atendei, Senhor, nossa prece! 
 

(A Comunidade pode elaborar as preces) 
 

PR: Deus onipotente, fazei que os 
acontecimentos deste mundo concor-
ram para o bem do vosso reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.   
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, 
Senhor! / Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

3. A vida nova, nova família, / que cele-
bramos aqui tem lugar. / Tua bondade 
vem com fartura, / é só saber reunir, parti-
lhar. / Ô, ô, ô, recebe, Senhor! / Ô, ô, re-
cebe, Senhor! 
 
PR: Orai, irmãos e irmãs... 
 

AS: Receba o Senhor por tuas mãos es-
te sacrifício, para a glória do seu nome, 
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja! 
 

PR:  Acolhei, ó Pai, os dons que recebe-
mos de vossa bondade e trazemos a este 
altar. Fazei que estes sagrados mistérios, 
pela força de vossa graça, nos santifiquem 
na vida presente e nos conduzam à eterna 
alegria.  Por Cristo, nosso Senhor.    

AS: Amém! 
  

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV 
 (Missal, página 488) 
 

9 - PAI-NOSSO 
 

PR:  Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz... 
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... 
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 peca-
do do mundo, tende piedade de nós. 
Cordeiro 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: Provai e vede como o Senhor é bom, 
feliz de quem nele encontra seu refúgio. 
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 23 - Paulus)  
 

Quando os tempos chegarem ao fim, / 
enviados, os anjos virão /: separar os 
que mal procederam / dos que bons de-
clarados serão! (2x) 
 

1. Feliz quem anda com a verdade, / na lei 
de Deus, com integridade! / Feliz quem 
guarda seu mandamento / no coração, no 
pensamento! 
 

2. Ah! quem me dera, que, em meu andar, 
/ teus mandamentos possa eu guardar! / 
Se os mandamentos obedecer, / não vai o 
mal acontecer. 
 

3. Quando tuas leis eu aprender, / vou te 
louvar e agradecer! / Eu vou guardar teu 
mandamento, / mas, não me deixes no es-
quecimento. 
 

4. Os que as maldades sabem evitar, / a 
estrada certa vão encontrar! / Senhor, tu 
deste os teus mandados, / para que sejam 
sempre guardados! 
 



 

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

PR: Recebemos, ó Deus, este sa-
cramento, memorial permanente da 
Paixão do vosso Filho; fazei que o 
dom da vossa inefável caridade 
possa servir à nossa Salvação.  
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 
 

(CD Cantando Louvou a Maria, faixa 4 – 
Paulus, ou consulte o Livro Cantando a 
Beleza da Vida – Edição de 2015)  
 

1. Graças damos à Senhora / que por Deus 
foi escolhida / para ser a mãe de Cristo, / a 
Senhora Aparecida. 
 

2. Virgem santa, virgem bela, / mãe amá-
vel, mãe querida: /: amparai-nos, socorrei-
nos, / ó Senhora Aparecida. 
 

13 - REFLEXÃO 
 

O tesouro, a pérola e a rede 
 

 Jesus conclui o discurso sobre o Reino 
de Deus com três breves parábolas. Mt 
13,44-52. As parábolas do tesouro escon-
dido, da pedra preciosa e da rede que pes-
cou todo tipo de peixes. 
 Das três do evangelho deste domingo, 
as duas primeiras são inseparáveis, en-
quanto a terceira da rede, é próxima ao 
tema do grão bom e da cizânia (cf. Mt 
13,24-30.36-43). 
 Naquele tempo as guerras na Palestina 
eram frequentes e as pessoas eram obri-
gadas a esconder debaixo da terra as coi-
sas de maior valor diante do perigo. O te-
souro escondido, durante muito tempo ig-
norado e soterrado num campo, era prote-
gido de eventuais perigos. O agricultor, 
quando se dá conta, tomado de grande en-
tusiasmo, esconde-o de novo, vende tudo 
o que tem para adquirir o campo, avaliando 
que nada é superior à descoberta. 
 Um grande comerciante, proprietário de 
navios, está procurando uma pedra de 
grande valor. Era normal na antiguidade 
que as pessoas se enriquecessem quando 

conseguiam adquirir uma pedra de grande 
valor. 
 Que Jesus quer dizer? Quem quiser 
segui-lo e tomar parte no seu reino, deve 
se desfazer de tudo o que possui, de toda 
segurança e garantia. 
 Com essas duas parábolas aprende-
mos não só que é necessário despojar-se 
de todas as outras coisas para abraçar o 
Evangelho, mas que devemos fazer isso 
com alegria. Quem renuncia tudo o que 
tem, deve estar convencido que está fa-
zendo um grande negócio, não está per-
dendo mais está ganhando muito. As pes-
soas que possuem o evangelho sabem que 
são ricas. 
 Quem segue a Cristo não diz “eu dei-
xei”, mas sim: “eu encontrei um tesouro”. 
Em última análise ser discípulo de Jesus 
significa pertencer a ele e não perder coi-
sas importantes. Não se adquire tesouros e 
pedras preciosas, mas o Senhor do céu e 
da terra.  “Eu considero tudo lixo para po-
der ganhar Cristo e ser encontrado por ele” 
(Fil 3,7). 
 “O ponto decisivo não é a venda dos 
dois protagonistas de tudo o que possuí-
am, mas o motivo da decisão: foram toma-
dos de assalto pela grandeza da descober-
ta [...] está precisamente na coragem do 
risco e da decisão diante de uma excepci-
onal descoberta, que é precisamente, Cris-
to, que convida ao seguimento” (Cipriani). 
 A terceira parábola diz que existe um 
tempo para pescar e um para avaliar as 
diversas qualidades dos peixes alcançados 
pela rede. Peixes bons e ruins adquiridos 
pelo anúncio do evangelho. São homens e 
mulheres que compõem a comunidade 
cristã, que não se forma somente de puros 
e justos. Será assim até o juízo. Grande 
avaliação até que alguém seja declarada 
indigna do reino dos céus e vá para o fogo 
eterno.   
 “O discípulo é como um pai de família 
que retira de seu tesouro coisas novas e 
velhas” (Mt 13,52). 
 “Este tesouro no qual estão escondidos 
todos os tesouros da sabedoria e da ciên-
cia – Col. 2,3 é o Verbo de Deus, que pa-
rece estar escondido na carne de Cristo, 
ou melhor nas Sagradas Escrituras, nas 
quais está depositado o conhecimento do 
Salvador, a quem, quando alguém o en-
contra, dever depreciar todas as ganâncias 
deste mundo para possuir aquele que foi 
encontrado. Tendo encontrado não o es-
conde por maldade, mas por medo de per-
dê-lo, esconde em seu coração aquilo que 

preferiu a suas anteriores riquezas” (São 
Jerônimo, 179). 
 É ao tesouro de Cristo, ao tesouro que 
é Cristo, que nos conduz cada uma de 
nossas procuras: quanto mais passa o 
tempo, nos damos conta que é sempre a 
ele que retornamos para confrontar os 
nossos pequenos passos na aquisição da 
sabedoria.  
 “O acento é colocado na reação de 
quem encontra o tesouro e em quem pro-
cura com paixão a pedra preciosa. O reino 
não está ao alcance da mão de todos, mas 
que todos podem encontrá-lo, porque é 
como um tesouro ou como uma pedra pre-
ciosa, que precisam ser descobertos. 
Quem sabe onde ele se encontra está dis-
posto a vender tudo para adquiri-lo. 
 Se Deus não tem ainda em nós uma 
irresistível atração, se o seu reino não des-
perta nos nossos corações impulso para 
alguma renúncia, devemos dizer que ainda 
não o encontramos, que está escondido. E 
isso não nos deveria surpreender demasi-
adamente: Jesus insiste nas duas parábo-
las sobre a natureza escondida do reino; 
como o tesouro ainda não encontrado ou a 
pedra preciosa ainda não apreciada no seu 
valor, Deus está ali ao alcance da mão de 
quem se aventure por ele e saiba reconhe-
ce-lo. 
 Mas, por mais escondido que esteja ali 
onde estávamos, não permanece distante. 
Pode ser ao contrário, porque está como o 
tesouro e a pedra preciosa, exigindo de ser 
descoberto. Deus sabe quem está disposto 
a entregar tudo para tê-lo como bem impor-
tante” (De Bartolome). 
 Não progredimos na vida por impulsos 
da vontade, mas somente pela descoberta 
de tesouros [...], por paixão de coisas boni-
tas e fortes, como comerciantes que procu-
ram as melhores pérolas e não se conten-
tam... O homem vale pelo tesouro que car-
rega consigo (Ronchi, 201). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 

_____________________________________ 
 

14 – LEITURAS DA SEMANA 
 

2ªf.: Ex 32,15-24.30-34; Sl 105; Mt 13,31-35; 
3ªf.: Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Sl 102; Mt 13,36-
43; 4ªf.: Ex 34,29-35; Sl 98; Mt 13,44-46; 5ªf.: 
Ex 40,16-21.34-38; Sl 83; Mt 13,47-53; 6ªf.: Lv 
23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Sl 80; Mt 13,54-58; 
Sáb.: Lv 25,1.8-17; Sl 66; Mt 14,1-12; 
. 
  
 

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

