Ano A / Tempo Comum / Verde
ANO VOCACIONAL DIOCESANO
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Ano 41 - Nº 2424 - 26/07/2020

3. ATO PENITENCIAL

S. No dia em que celebramos a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte, nós também somos
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai (pausa).
S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de
muitos, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos
filhos dispersos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, sejam todos
b e m -v i n d o s ! Co m a l e g r i a
estamos aqui reunidos para
celebrar o mistério de nossa
fé e a vida em comunidade. A
liturgia de hoje nos apresenta
os segredos do Reino dos Céus e
nos convida a viver o Evangelho.
Procuremos construir nossas
vidas de acordo com os valores
propostos por Jesus. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

Deus, nosso Pai protetor, / dá-nos hoje um sinal de
tua graça! / Por teu ungido, ó Senhor, / estejamos
pra sempre em tua casa!
1. Ó Senhor, põe teu ouvido / bem aqui, pra me
escutar. / Infeliz eu sou e pobre, / vem depressa
me ajudar! / Teu amigo eu sou, tu sabes, / só em
ti vou confiar.
2. Compaixão de mim, Senhor! / Eu te chamo, noite
e dia. / Vem me dar força e coragem / e aumentar
minha alegria. / Eu te faço minha prece, / pois
minh’alma em ti confia.
3. Tu és bom e compassivo / e a quem pede, dás
perdão. / Dá ouvido a meus pedidos: / meu
lamento é oração. / Na hora amarga eu te
procuro, / sei que não te chamo em vão.

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai,
e do Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

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

4. HINO DE LOUVOR

T. 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, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado 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 Espírito Santo, na glória de Deus
Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) 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 passam, que possamos
abraçar os que não passam. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Na Palavra de Deus,
encontramos sabedoria e força
para escolher sempre o melhor
caminho: o tesouro do Reino e a
sua recompensa. Ouçamos com
atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA (1Rs 3,5.7-12)

Leitura do Primeiro Livro dos Reis.
Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a
Salomão, em sonho, durante a noite, e disse: “Pede
o que desejas, e eu te darei”. E 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.
Além disso, teu servo está no meio do teu povo
eleito, povo tão numeroso, que não se pode contar
ou calcular. Dá, 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 povo tão numeroso?” Esta
oração de Salomão agradou o Senhor. E 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, vou 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.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 117 (118)]

Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra!
• 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 milhões
em ouro e prata.
• Vosso amor seja um consolo para mim, /
conforme a vosso servo prometeste. / Venha a
mim o vosso amor e viverei, / porque tenho em
vossa lei meu prazer!
• 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.
• Maravilhosos são os vossos testemunhos, / eis
porque meu coração os observa! / Vossa palavra,
ao revelar-se, me ilumina; ela dá sabedoria aos
pequeninos.

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 8, 28-30)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, sabemos 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. Pois aqueles que Deus contemplou com
o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou
a serem conforme a imagem do seu Filho, para que
este seja primogênito numa multidão de irmãos. E
aqueles 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.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia!
/ Aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da
terra;/ os mistérios do teu Reino aos pequenos, Pai,
revelas!

10. EVANGELHO (Mt 13,44-52)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
“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. O Reino dos
Céus também é como um comprador que procura
pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de
grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e
compra aquela pérola. O Reino dos Céus é ainda
como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes
de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores
puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem
peixes bons em cestos e jogam fora os que não
prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos: os
anjos virão para separar os homens maus dos que
são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E
aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes
tudo isso?” Eles responderam: “Sim”. Então Jesus
acrescentou: “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 coisas novas
e velhas”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu 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 católica; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição da carne;
na vida eterna. Amém.

12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, nesta oração que agora iniciamos,
ninguém rogue apenas por si, mas roguemos todos
a Deus por todo o povo.
L. Senhor, iluminai toda a nossa Igreja, para que
seja exemplo de desapego material e anunciadora
dos verdadeiros valores do Reino. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, concedei sabedoria aos governantes, para
que eles tenham sempre como meta a prática da
justiça. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
L. Senhor, fortalecei e protegei vosso povo para que,
à luz do Evangelho, nunca deixe de promover a
fraternidade e a paz. Nós vos pedimos:
T. Ouvi-nos, Senhor.
(Preces da comunidade)

S. Ouvi, ó Pai, as nossas preces e atendei com
bondade as nossas súplicas. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. O Reino de Deus é fruto de
uma busca contínua; por isso
apresentemos a Ele nosso esforço e
também as oferendas do pão e do
vinho para a Eucaristia. Cantemos.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui
estão. / O mesmo pão que a mulher preparou
aqui está. / O vinho novo que a uva sangrou
jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá / e, nesta
festa onde a gente é irmão, / o Deus da vida se faz
comunhão! (2x)
2. Na flor do altar o sonho de paz mundial. / A luz
acessa é fé que palpita hoje em nós. / Do Livro
aberto o amor se derrama total no nosso altar!
3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. / Benditos
sejam o trabalho e a nossa união. / Bendito seja
Jesus, que conosco estará além do altar!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
S. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de 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. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças,
é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus
vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo
e permaneceis para sempre, habitando em luz
inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e
a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir
de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar
com a vossa luz.
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
S. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos
servem e glorificam sem cessar, contemplando a
vossa glória. Com eles, também nós e, por nossa
voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!

S. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas.
Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós,
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando
pela desobediência perderam a vossa amizade, não
os abandonastes ao poder da morte, mas a todos
socorrestes com bondade, para que, ao procurarvos, vos pudessem encontrar.
T. Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
S. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança
aos homens e às mulheres e os instruístes pelos
profetas na esperança da salvação. E de tal modo,
Pai santo, amastes o mundo, que, chegada a
plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio
Filho para ser o nosso Salvador.
T. Por amor, nos enviastes vosso Filho!
S. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e
nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado; anunciou aos pobres a
salvação; aos oprimidos, a liberdade; aos tristes,
a alegria. E para realizar o vosso plano de amor,
entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos,
venceu a morte e renovou a vida.
T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
S. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para
ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos
vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando
à plenitude a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
S. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito
Santo santifique estas oferendas, a fim de que se
tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso
Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna
aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
S. Quando, pois, chegou a hora, em que por vós,
ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que
estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto
ceavam, 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.
S. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o
cálice com vinho, 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 DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua
descida entre os mortos, proclamamos a sua
ressurreição e ascensão à vossa direita e, esperando
a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu
Corpo e Sangue, sacrifício do vosso agrado e
salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

S. Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à
vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do
mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo
Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo
um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
S. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, os bispos do
mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros,
os fiéis que, em torno deste altar, vos oferecem este
sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles
que vos procuram de coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Lembrai-vos também dos que morreram na paz
do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só
vós conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
S. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei,
ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria,
Mãe de Deus; com São José, seu esposo; com os
Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar
a herança eterna no vosso reino, onde, com todas
as criaturas, libertas da corrupção do pecado e
da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor
nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DE COMUNHÃO

A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor; não te
esqueças de nenhum de seus favores!

17. CANTO DE COMUNHÃO

Terra boa é aquele que ouviu / a Palavra de Deus
e a praticou: / a semente na terra caiu / e de terra
tão boa brotou! (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
aos 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 esquecimento.
4. Os que as maldades sabem evitar, / a estrada
certa vão encontrar! / Senhor, tu deste os teus
mandados, / para que sejam sempre guardados!
LITURGIA SEMANAL
2 feira: Jr 13,1-11; Dt 32; Mt 13,31-35.
3a feira: Jr 14,17-22; Sl 78(79); Mt 13,36-43.
4a feira: 1Jo 4,7-16; Sl 33(34); Lc 10,38-42.
5a feira: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53.
6a feira: Jr 26,1-9; Sl 68(69); Mt 13,54-58.
Sábado: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12.
18ºDTC: Is 55,1-3; Sl 144(145); Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21.
a

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) 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. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL

A. Rezemos juntos a oração, na certeza de sermos
colaboradores no despertar vocacional em nossas
comunidades.
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os
apóstolos a vos seguirem, / continuai a passar pelos
nossos caminhos, / pelas nossas famílias, / pelas
nossas escolas, / e continuai a repetir o convite / a
muitos dos nossos jovens. / Dai coragem às pessoas
convidadas. / Dai força para que vos sejam fiéis / na
missão de apóstolos leigos, / sacerdotes, / diáconos,
/ religiosos e religiosas, / para o bem do Povo de
Deus / e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Comum, I
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém.
S. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO (Oração Vocacional)

1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu
chamado possamos ouvir. / Que o teu Espírito
Santo nos faça / bons operários, fiéis em te servir.
Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos sábios
ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a messe é tão
grande! / Grande e madura, precisa assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, / mas tenha
sempre um atento pastor, / que, encorajado nos
prados do mundo, / conduza todos ao infinito amor.
3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste serva
fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho tão
grande! / Que a teu exemplo, possamos dizer sim!
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