XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
26 de julho de 2020
PREPRANDO O AMBIENTE: nosso roteiro de hoje será rezado à luz da Liturgia do XVII
Domingo do Tempo Comum. Prepare seu coração, reúna a família, prepare o ambiente:
bíblia, com texto do Evangelho a ser proclamado já marcado: Mt 13, 44-52; coloque-a
aberta sobre a mesa, um crucifixo, flores e alguns “tesouros do mundo”: anéis, joias,
bijuterias, chave do carro, moedas, etc.
INTRODUZINDO O MISTÉRIO DA PALAVRA QUE VAMOS REZAR: Neste Domingo, o
Senhor volta a nos falar em parábolas e nos aponta um tesouro guardado nos céus.
Iniciemos esta Santa Missa com a certeza de que já possuímos essa pérola, como se hoje
se abrisse o cofre dos Mistérios de Deus para podermos contemplá-la. Hoje, também
celebramos o dia dos avós, graças à memória (suprimida pelo Domingo) de São Joaquim
e Sant’Ana, avós maternos de Jesus.
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REFRÃO MEDITATIVO (Abertura): Basta-me o Teu Amor!
https://www.youtube.com/watch?v=V5sCbsQvDiE
Eu me lanço nos teus braços, ó Senhor,
E coloco em tuas mãos o meu viver!
Basta-me a tua graça,
Basta-me o teu amor!
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
Dir.: O Deus da esperança, da alegria e da paz seja sentido em seu coração, fortalecendo
a sua fé.
T: Amém! Eu creio e espero no Senhor com toda confiança filial. Que Deus seja bendito
entre nós.
RECONCILIAÇÃO: faça um breve instante de silêncio, reveja sua última semana: como foi
seu trabalho, seu relacionamento familiar, sua vida de oração? Faça seu exame de
consciência.
Reze a súplica penitencial que segue:
T: Se meu passo é errante, converte-me, Senhor;
Se minha vida é débil, converte-me, Senhor;
Se minha mente é estéril, converte-me, Senhor;
Se minhas mãos são rudes, converte-me, Senhor;
Se meus olhos são ferozes, converte-me, Senhor;
Se minha língua é cruel, converte-me, Senhor;
Se minhas intenções são más, converte-me, Senhor;
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Se meu coração é fraco, converte-me, Senhor;
Converte-me, Senhor e serei o que, realmente, sou.
Pedimos-te, Senhor, Converte nosso coração de pedra em coração generoso.
Transforma nosso olhar de desconfiança em olhar de esperança.
Muda nossa vida solitária em vida solidária.
Em nome de Jesus Cristo. Amém.
ORAÇÃO INCIAL1
Ó Deus, alegria dos que creem em ti, Jesus, teu Filho, nos revelou o mistério de teu amor.
Olha com carinho para todos e todas que, pelos mais diferentes caminhos, procuram o
teu rosto nas lutas e noites da vida. Dá-nos a graça de sermos radicais e coerentes nesta
busca, liberta-nos de tudo que nos escraviza para procurarmos, em primeiro lugar, o
Reino e sua justiça! Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
ACOLHENDO O EVANGELHO (Rezado)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da Terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do Reino.
LEITURA: Mt 13, 44-52
Leia, proclame com calma, mais do que com a voz, proclame com o coração, todo ele
tomado pelo mistério da Palavra de Deus. Após uma primeira leitura, volte a olhar o texto,
busque o trecho, ou palavras, falas de Jesus, que mais lhe chamaram à atenção. Por que
o interesse por estas Palavras de Jesus?

1

Dia do Senhor – Guia para aas celebrações das comunidades, pág 166.
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MEDITAÇÃO: O que o texto diz para mim, hoje?
Deixe-se ser iluminado por estas perguntas: o que é que comanda a minha vida? Quais
são os valores pelos quais eu sou capaz de deixar tudo? Que significado têm as propostas
de Jesus na minha escala de valores? Medite-as por um instante. Depois leia o comentário
abaixo.
A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre as nossas prioridades, os valores
sobre os quais fundamentamos a nossa existência. Sugere, especialmente, que o cristão
deve construir a sua vida sobre os valores propostos por Jesus.
No Evangelho proclamado, Jesus continua ensinando sobre o Reino dos Céus com mais
três parábolas, as duas primeiras (tesouro escondido e pérola preciosa) ensinam o valor
do investimento no Reino de Deus, considerando bem maior. A terceira (rede) revela a
realidade da comunidade (e da sociedade) composta de pessoas fiéis e convictas e
pessoas descompromissadas. Essas parábolas mostram a complexidade do mistério de
Reino dos Céus. Com as três parábolas, Jesus nos convida a acolher o Reino, considerando
bem máximo, que merece investimento acima de tudo. O que Deus nos oferece tem valor
infinito; precisamos fazer todo o esforço para tornar o Reino sempre mais realidade,
abandonando o que não contribui com ele, para sua edificação. Devemos ser “como um
pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas”. Precisamos ser pessoas
sábias para discernir aquilo que realmente é valioso daquilo que não traz benefícios à
vida.
Podemos ainda acrescentar mais estes comentários: a questão principal abordada, quer
na parábola do tesouro escondido, quer na parábola da pérola preciosa, é que o Reino
proposto por Jesus (esse mundo de paz, de amor, de fraternidade, de serviço, de
reconciliação que Jesus veio anunciar e oferecer) é um “tesouro” precioso, que os
seguidores de Jesus devem abraçar, antes de qualquer outro valor ou proposta. O
evangelista Mateus está sugerido aos cristãos adormecidos numa fé morna,
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inconsequente, pouco exigente que é preciso redescobrir e optar decisivamente por esse
valor mais alto, que deve dar sentido às suas vidas - o Reino. O cristão é confrontado, em
todos os momentos, com muitos valores e opções, mas deve aperceber-se de que o Reino
é o valor mais importante.
A mensagem da parábola da rede lançada ao mar é que o Reino não é um condomínio
fechado, onde só há gente escolhida e santa, mas é uma realidade onde o mal e o bem
crescem simultaneamente. Deus não tem pressa de condenar e destruir. Ele não quer a
morte do pecador, por isso, dá ao homem o tempo necessário e suficiente para
amadurecer as suas opções e para fazer as suas escolhas.
A referência ao “escriba” que “tira do seu tesouro coisas novas e velhas” pode referir-se
aos judeus, conhecedores profundos do Antigo Testamento (o “velho”), convidados agora
a refletirem essas velhas promessas à luz das propostas de Jesus (o “novo”). É nessa
dialética, sempre exigente e questionadora, que o verdadeiro discípulo encontra o
caminho para o Reino e, depois de encontrar esse caminho, deve comprometer-se com
ele de forma decisiva, exigente, empenhada.
ORAÇÃO: Abramos nossos lábios, elevemos ao Senhor nossos corações e preces.
Dir.: Irmãos e irmãs, na certeza de que a nossa vida se encontra escondida em Cristo,
peçamos ao Pai de bondade que nos dê sabedoria para pedirmos o que for melhor,
segundo seu plano de amor.
1. Pela Igreja fiel, dispensadora da graça de Deus, para que infunda em seus filhos e filhas
o anseio pelos bens futuros, que não perecem, oremos:
T. DAI-NOS, SENHOR, O PRÊMIO DA VIDA ETERNA!
2. Pelos chefes das nações, para que governem com verdadeira sabedoria os povos que o
Senhor legitimamente lhes confiou, oremos:
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3. Pelos jovens que abraçam o matrimônio, para que saibam renunciar aos seus próprios
gostos em favor de suas famílias, o maior tesouro de um casal, oremos:
4. Pelos que procuram por riquezas neste mundo, para que descubram no seguimento a
Cristo o verdadeiro tesouro de suas vidas, oremos:
5. Por cada um de nós, para que busquemos com avidez a santidade, como principal
projeto de vida, oremos:
6. Pelos nossos avós, quer estejam na terra ou no céu, para que recebam de Deus a
recompensa pelo tesouro da sabedoria que testemunham (ou testemunharam) na Igreja,
e com seus netos e netas, oremos:
(Outros pedidos)
P. Pai Santo, sabemos que sem a vossa graça nada podemos. Concedei-nos, pois, o dom
da Sabedoria para discernirmos o que é bom, o que é justo, o que vos agrada, para que
possamos chegar, sem erro, a Vós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
CONTEMPLAÇÃO: Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? O Evangelho meditado
ajudou-me a rever os valores que tenho priorizado? Fique atento durante a semana para
dar prioridade ao Reino dos Céus. Memorize uma frase bíblica, uma parte do roteiro ou
da reflexão para você rezar, refletir, repetir durante a semana.
BÊNÇÃO: Deus nos tenha na palma de sua mão.
Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.
T: Amém.
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CANTO ORANTE FINAL: O Tesouro
(https://www.youtube.com/watch?v=TtPTnlkW-tQ)
Tu me deste um tesouro
Brilha mais do que o Sol
Não, ninguém mais o levará
Porque está dentro de mim
Nada era o que eu tinha
Como um nada passou
Tudo, tudo deixei, porque
Não me falava de ti
Tu és meu grande tesouro
Tu que me deste o amor
Vivo e sempre reencontro
No amor, a alegria de me libertar
Já, em ti me perdi
Minha vida te dei
Mas eu sei que a encontrarei
Lá onde está o meu tesouro
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