
 
17º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 26 DE JULHO DE 2020  

Celebração em Casa e em Família – Gal. Carneiro PR 

 

* Diante do Altar na casa em família fazer o momento Orante, ou 

pessoalmente.  

*Alguém conduz a oração em família fazendo a função de dirigente 

ou mesmo pessoalmente, se você está impossibilitado de participar em 

Comunidade. 

 

ACOLHIDA(dirigente) Como filhos e filhas muito amados por Deus, 

nos reunimos neste momento orante, com o coração aberto para com a 

Trindade Santa, a partir da sua Palavra somos convidados a 

compartilhar de seus tesouros que preenchem a nossa vida, dão o 

sentido profundo e belo para o fazer e o ser de cada dia. 

 

 

 

SAUDAÇÃO (dirigente)  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. - O Senhor que encaminha os nossos corações para o 

amor de Deus e a constância de Cristo, esteja conosco. Todos. Bendito 

seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  

 

 



DEUS NOS PERDOA (Todos) 

 
 

 HINO DE LOUVOR(Glória) (Todos)  

 
 

ORAÇÃO (Momento de silêncio para oração pessoal) (Dirigente) Ó 

Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso auxílio 

ninguém é santo, ninguém é forte, 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 Cristo nosso 

Senhor. Amém. 

 

 



ENCONTRO COM A PALAVRA:  REFRÃO:  

 Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça\ E tudo mais vos 

será acrescentado Aleluia! Aleluia! 

Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus Aleluia! Aleluia! 
Obs.: As leituras Primeira Leitura 1 Reis 3,5.7-12, Salmo 118, Segunda 

Leitura Romanos 8,28-30, EVANGELHO  Mateus(13,44-52) 

 (Dirigente) O Senhor esteja conosco! 

 (Todos) Ele está no meio de nós 

(Dirigente) 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 escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens 

e compra aquele campo. 
45O Reino dos Céus é também 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”. 

(Todos) Glória a vós, Senhor! 

 

(Dirigente)– Palavra da Salvação 

(Todos)– Glória a vós, Senhor 

PARTILHANDO A PALAVRA (Alguém faz a leitura ou de forma 

partilhada se lê)  

As três parábolas contadas por Jesus no evangelho deste domingo 

coroam o seu ensinamento sobre o Reino dos Céus. Mateus nos leva a 



refletir sobre três passos fundamentais na experiência de toda pessoa 

humana que busca a alegria plena, isto é, o maravilhar-se diante do dom, 

o desinstalar-se para ir à procura e a sabedoria do discernimento que faz 

crescer o dom recebido e os bens adquiridos. 

Na primeira parábola, o Reino dos Céus é comparado a um tesouro 

escondido descoberto por um homem. Encontrando o inesperado, 

esconde-o e, cheio de alegria, é capaz de refazer toda a sua perspectiva 

de vida, até então ancorada e garantida pelo que possuía, a ponto de 

vender tudo a fim de adquirir aquele terreno. Certamente, o homem é 

um camponês que trabalha numa terra que não é sua e tudo o que possui 

depende desse seu trabalho. Chama atenção o fato de que, mesmo tendo 

encontrado um tesouro, o camponês não o leva consigo, pois esta não 

seria a forma honesta e legal de possuí-lo, resultaria para ele num furto, 

pois da terra lhe era permitido apenas tirar o seu ganha pão como fruto 

do seu trabalho. Porém, ele ali encontra um tesouro e, portanto, numa 

certa lógica, é dele, mas ele tem consciência de que o tesouro pertence 

à terra e não ao seu trabalho. Destarte, a terra e tudo o que nela se 

encontra são do seu proprietário. 

Há, portanto, apenas uma saída: comprar a propriedade para dela e de 

tudo o que a ela pertence ser o legítimo dono. Conclusão, a primeira 

atitude para empreender o caminho rumo à felicidade verdadeira é 

maravilhar-se com o tesouro que nos é dado encontrar, acolhê-lo sem 

roubá-lo, isto é, reconhecendo e respeitando os meios para dele usufruir 

e conquistar. 

Toda pessoa humana inicia a sua vida encontrando gratuitamente 

tesouros: sua família, seus pais, enfim, sua própria vida. Ninguém de 

nós comprou nada disso, nem mesmo buscou. No entanto, tudo nos foi 

dado como dom. E o grande desafio é reconhecê-lo e, ao mesmo tempo, 

valorizá-lo. Feliz é quem não rejeita os dons recebidos no início da 

existência, mas os acolhe, e se for necessário, reconcilia-se com eles 

para poder colher muitos frutos no decorrer da sua existência. 

A segunda parábola, o comprador de pérolas preciosas, nos faz 

refletir sobre uma outra atitude fundamental na experiência humana que 

é destinada à plenitude: o permanente estado de busca. Se na parábola 

do camponês a característica marcante era o maravilhar-se diante de um 

achado que talvez nem fosse objeto de buscas e procuras conscientes, 



agora a atitude do protagonista da parábola é mais direcionada. Ele está 

procurando pérolas preciosas; ele sabe o que procura e é capaz de 

discernir o que tem valor apreciável daquilo que não vale a pena 

investir. Não se surpreende com o que encontra, pois está buscando 

justamente aquilo. Mas sabe fazer a escolha certa. 

Se para o camponês o fato surpreendente foi encontrar um tesouro 

escondido, para o comprador, a busca por pérolas preciosas já fazia 

parte da sua lida cotidiana, uma vez que sem a alegria da certeza de 

encontrá-las, a disposição suficiente para procurar não o convenceria na 

sua tentativa. 

O grande desafio para a busca permanente do ser humano é ter a 

clareza para onde o caminho optado está conduzindo. O comprador 

buscava pérolas preciosas, isto é, não estava atrás de algo que não 

conhecia ou que não existia, mesmo admitindo não ser tão simples e 

fácil encontrar pérolas que fossem, de fato, preciosas, finas ou mesmo 

boas. 

As duas parábolas são coroadas com a da rede de pesca para 

ressaltar que tanto os dons recebidos (tesouro escondido) como os bens 

adquiridos (pérolas preciosas) precisam ser considerados numa 

perspectiva da construção do Reino dos Céus que, por sua vez, exige 

discernimento, escolhas, opções decididas. Tal discernimento não 

significa apenas capacidade seletiva que, por sua vez, pode resultar em 

exclusão injusta, mas implica coragem para abrir mão e lançar fora o 

que não presta, tudo aquilo que contradiz a opção fundamental pelo 

Reino. Os evangelhos quando narram o chamado dos primeiros 

discípulos sintetizam essa decisão afirmando: “E deixando tudo O 

seguiram” (Lc 5,11). 

Nunca se falou tanto em discernimento, inclusive vocacional, do 

que em nossa época. Mas quantas pessoas jazem nas suas eternas 

indecisões, incapazes de fazer opções duradouras, firmes e corajosas, 

pois estão imersas no terreno movediço da ausência, da falta, e não no 

terreno consistente da opção livre, consciente e responsável. Os 

pescadores da parábola têm uma árdua missão: separar o que presta do 

que não presta. Parece algo tão objetivo: peixe bom e peixe ruim. No 

entanto, exige-se critério e sabedoria para realizar a tal separação. 



Não estamos diante de atitudes arbitrárias cujo discernimento se 

apoia no subjetivismo emocional, mas na capacidade amadurecida de 

quem optou pela verdade do Reino e não pelas comodidades do 

politicamente correto, pois tem convicção de que tudo na vida tem suas 

consequências. Quem não se presta a um discernimento contínuo e 

permanente para recolher o bom e deitar fora o ruim de si mesmo, das 

circunstâncias e dos relacionamentos não presta para o trabalho da 

implantação do Reino.* Por: Dom André Vital Félix da Silva, SCJ 

 

PROFISSÃO DE FÉ (Dirigente) Professemos a nossa fé rezando 

juntos.  

 
 

 PRECE: (Dirigente) Apresentemos a Deus Pai, neste domingo 

celebrando em família ou pessoalmente a nossa prece e a uma só voz 

rezamos: 

Ó Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, começo e fim de todas as 

coisas em quem vivemos, nos movemos e existimos: eu te adoro com a 

mais profunda humildade. Eu te louvo, abençoo e agradeço por todos 

os benefícios que me deste. Tu, que me criaste do nada, me fizeste à tua 



própria imagem e semelhança, me redimiste com o precioso sangue do 

teu Filho e me santificaste com o teu Espírito Santo. Agradeço-te por 

ter me ajudado através da tua graça, vigiado-me por tua providência 

especial; abençoaste-me, não obstante meus pecados e total 

indignidade, com a continuidade de tua graciosa proteção; e por todas 

as inúmeras bênçãos que devo à tua recompensa imerecida. 

Particularmente neste dia, agradeço por me guardar durante a noite 

passada e por me trazer em segurança para o início de outro dia. Deus, 

como és bom comigo! Que retorno posso fazer por tudo o que fazes por 

mim? Vou me esforçar para abençoar teu santo nome e servir-te todos 

os dias da minha vida. Abençoa, Senhor, a minha alma, e deixa tudo o 

que está dentro de mim louvar o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, 

ao Senhor, e não esqueça tudo o que ele fez por ti. 

  

PAI NOSSO(dirigente) Rezemos com amor e confiança, a oração que 

o Senhor Jesus nos ensinou: (Todos)Pai nosso...  

 

ATENÇÃO! - Mantenha a Igreja viva pelas orações e comunhão 

espiritual. Pelo dizimo consciente em sua Comunidade ou Paróquia e 

pelo senso de pertença 

*Esteja atento as orientações de sua paróquia quanto a participação, o 

respeito e a observância das medidas de cuidado no retorno com as 

celebrações. Se porventura em seu município há restrição quanto as 

celebrações e atividades de Igreja presenciais, procure intensificar a 

oração em casa e os cuidados com o dom precioso da vida. 

*Capelinhas, é a visita da mãe Maria, é a proximidade humana mesmo 

com as medidas de precaução de uns dos outros. Pela oferta ali 

depositada ajudamos a formar sacerdotes diocesanos e religiosos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Consagremos à Deus por meio de Maria, a vida, a família e o trabalho 

 
 

 

 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA(Dirigente) Abençoe-nos e guarde-nos o 

Senhor Todo-poderoso  cheio de misericórdia, sob a intercessão de 

Maria mãe de Jesus e nossa mãe:  Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém. - Seguindo Jesus,  que nos chama e envia para 

a missão permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre. 

T. Graças a Deus. 


