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As nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridadesAs nossas prioridades

Domingo XVII do Tempo Comum
Ano AAno AAno AAno AAno A
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17.º Domingo do Tempo Comum17.º Domingo do Tempo Comum17.º Domingo do Tempo Comum17.º Domingo do Tempo Comum17.º Domingo do Tempo Comum
(As nossas prioridades)

1.ª Leit. – 1 Reis 3, 5. 7-12;
Sal 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130;
2.ª Leit. – Rom 8, 28-30;
Evangelho – Mt 13, 44-52.

A liturgia deste domingo convida-nos a reflectir nas nossas priori-

dades, nos valores sobre os quais fundamentamos a nossa existência.

Sugere, especialmente, que o cristão deve construir a sua vida sobre os

valores propostos por Jesus.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Salomão, rei de

Israel. Ele é o protótipo do homem “sábio”, que consegue perceber e

escolher o que é importante e que não se deixa seduzir e alienar por

valores efémeros.

A segunda leitura convida-nos a seguir o caminho e a proposta

de Jesus. Esse é o valor mais alto, que deve sobrepor-se a todos os

outros valores e propostas.

No Evangelho, recorrendo à linguagem das parábolas, Jesus re-

comenda aos seus seguidores que façam do Reino de Deus a sua priori-

dade fundamental. Todos os outros valores e interesses devem passar

para segundo plano, face a esse “tesouro” supremo que é o Reino.
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Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Deus, protector dos que em Vós esperam,

sem Vós nada tem valor, nada é santo.
Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia,
para que, conduzidos por Vós,
usemos de tal modo os bens temporais
que possamos aderir desde já aos bens eternos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra

Leitura do Primeiro Livro dos Reis (1 Reis 3,5.7-12)

«Pediste a sabedoria»

Naqueles dias,

O Senhor apareceu em sonhos a Salomão

durante a noite e disse-lhe:

“Pede o que quiseres”.

Salomão respondeu:

“Senhor, meu Deus,

Vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David

e eu sou muito novo e não sei como proceder.

Este vosso servo está no meio do povo escolhido,

um povo imenso, inumerável,

que não se pode contar nem calcular.

Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente,

para saber distinguir o bem do mal;

pois, quem poderia governar

este vosso povo tão numeroso?”
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Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse-lhe:
“Porque foi este o teu pedido,
e já que não pediste longa vida, nem riqueza,
nem a morte dos teus inimigos,
mas sabedoria para praticar a justiça,
vou satisfazer o teu desejo.
Dou-te um coração sábio e esclarecido,
como nunca houve antes de ti nem haverá depois de ti”.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Sal. 118 (119), 57.72.76-77.127-128.129-130 (R . 97a )

Refrão: Quanto amo, Senhor, a vossa lei!

Senhor, eu disse: A minha herança
é cumprir as vossas palavras.
Para mim vale mais a lei da vossa boca
do que milhões em ouro e prata.

Console-me a vossa bondade,
segundo a promessa feita ao vosso servo.
Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei,
porque a vossa lei faz as minhas delícias.
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Por isso, eu amo os vossos mandamentos,
mais que o ouro, o ouro mais fino.
Por isso, eu sigo todos os vossos preceitos
e detesto todo o caminho da mentira.

São admiráveis as vossas ordens,
por isso, a minha alma as observa.
A manifestação das vossas palavras ilumina
e dá inteligência aos simples.

Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos
(Rom 8, 28-30)

«Predestinou-nos para sermos conformes à imagem do seu Filho»

Irmãos:

Nós sabemos que Deus concorre em tudo

para o bem daqueles que O amam,

dos que são chamados, segundo o seu desígnio.

Porque os que Ele de antemão conheceu,

também os predestinou

para serem conformes à imagem de seu Filho,

a fim de que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos.

E àqueles que predestinou, também os chamou;

àqueles que chamou, também os justificou;

e àqueles que justificou, também os glorificou.
Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Cfr. Mt 11, 25)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,

porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus
(Mt 13, 44-52

«Vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo»

Naquele tempo,
disse Jesus às multidões:
“O reino dos Céus é semelhante
a um tesouro escondido num campo.
O homem que o encontrou tornou a escondê-lo
e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía
e comprou aquele campo.
O reino dos Céus é semelhante
a um negociante que procura pérolas preciosas.
Ao encontrar uma de grande valor,
foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola.
O reino dos Céus é semelhante
a uma rede que, lançada ao mar,
apanha toda a espécie de peixes.
Logo que se enche, puxam-na para a praia
e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos
e o que não presta deitam-no fora.
Assim será no fim do mundo:
os Anjos sairão a separar os maus do meio dos justos
e a lançá-los na fornalha ardente.
Aí haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isto?”
Eles responderam-Lhe: “Entendemos”.
Disse-lhes então Jesus:
“Por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos Céus
é semelhante a um pai de família
que tira do seu tesouro
coisas novas e coisas velhas”.

Palavra da Salvação
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Proposta de Reflexão Homilética

Continuamos hoje a escutar Jesus a falar-nos do Reino dos Céus.
Saído do barco à beira-mar, chegado em casa, ele conta-nos mais três
parábolas: o Reino dos Céus é como um tesouro escondido num campo;
um homem encontra-o e, cheio de alegria, vende tudo para o adquirir!
O Reino dos Céus é como uma pérola de grande valor; o homem vende
tudo e, fascinado pela sua beleza, vende tudo para a adquirr...
Observemos como Jesus nos quer fazer compreender que quem
encontra o Reino, sai de si! Encontra o sentido da vida, encontra razão
do seu viver. Quem de verdade encontra o Reino, quem o experimenta,
muda para sempre a sua existência: vai depressa, vende tudo, fica cheio
de alegria! Encontrar o Reino é encontrar Jesus, e encontrar Jesus de
verdade é encontrar a razão de viver, o sentido da nossa existência... é
encontrar-se consigo mesmo! Quem encontra o Reino, encontra-se a si
mesmo, parte de si mesmo e vai viver de verdade! Quantos cristãos
experimentaram isso!... quantos se fizeram loucos, pareceram loucos,
por amor de Cristo!... Quantos deitaram fora amores, família, projectos,
bens materiais... O que os levou a isso? O que aconteceu com Santo
Antão, que vendeu todos os bens e deu aos pobres e foi viver no deserto,
sozinho? O que aconteceu com S. Francisco de Assis? O que aconteceu
com a Madre Teresa de Calcutá? O que aconteceu com aquele moço
que largou tudo e foi ser religioso, com aquela moça sem juízo que
entrou numa comunidade de vida? O que aconteceu com aquele casal,
que mudou o seu modo de viver, o seu círculo de amizade, que deixou
as suas badalações? O que aconteceu com São Maximiliano Kolbe,
que entregou a vida no lugar de um pai de família? O que aconteceu
com todos esses e muitos outros? Eles descobriram o tesouro, eles
encontraram uma pérola de valor imensurável, eles experimentaram a
paz, a doçura, a verdade do Reino dos Céus!

Estejamos atentos! Quem é mole nas coisas de Deus, quem é
pouco generoso no seguimento de Cristo, quem sente como um fardo
os apelos do Senhor, não experimentou ainda, não encontrou o tesouro,
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não viu a pérola de grande valor, não descobriu de verdade o Reino dos
Céus! Cristãos cansados, cristãos sem entusiasmo, cristãos pouco
generosos, cristãos com uma lógica igual à do mundo são cristãos que
nunca – nunca! – experimentaram a paz do Reino, a beleza do Reino, a
doçura do Reino, a plenitude do Reino que Jesus nos mostra e nos dá!
Estejamos atentos: pode-se ser cristão e nunca ter experimentado o
Reino! Pode-se ser padre ou religioso sem nunca ter descoberto o
Reino... Aí, já não há alegria, já não há entusiasmo, já não se corre...,
arrasta-se, rasteja-se! O Reino tem pressa, o Reino faz vibrar, o Reino
envia-nos. Porque descobrir o Reino é experimentar o amor de Deus
em Jesus Cristo! Quantos de nós se entusiasmam com tantas coisas e
são tão lentos quando se trata do Senhor e do seu Reino... Não seríamos
nós um desses?

E, no entanto, o sonho de Deus é que todos possam encontrar o
seu Reino; para isso ele nos criou, para isso nos destinou. Escutemos o
Apóstolo: «Porque os que Ele de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de
que Ele seja o Primogénito de muitos irmãos. E àqueles que
predestinou, também os chamou; àqueles que chamou, também os
justificou; e àqueles que justificou, também os glorificou». Isto
coloca-nos diante de duas realidades. Primeiro: o dever que temos de
anunciar o Reino a toda a humanidade! A Igreja é missionária,
anunciadora do Reino dos Céus! Uma Igreja que não tenha o desejo,
que não sinta a necessidade de levar Jesus aos que ainda não O
conhecem, é uma Igreja morta, uma Igreja que já não experimenta a
alegria de crer! Estejamos atentos: há tantos em terras distantes e tantos
bem próximos de nós que não tiveram ainda a alegria do Reino dos
Céus, pois não encontraram o tesouro, não viram a pérola de grande
valor! Ai de nós se não anunciarmos a esses a Boa Nova do Reino dos
Céus! Nunca esqueçamos: quem encontra algo de muito bom, sente o
desejo de comunicar, de partilhar, de tornar conhecido aos demais. Se
em nós não há ímpeto missionário, se em nós não há ímpeto catequético,
é porque não encontramos, de verdade, o Reino e sua alegria! Pensemos
bem!
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Mas, há uma segunda realidade, que precisamos ter em conta.
Descobrir o Reino exige um olhar iluminado pela graça de Deus.
Sozinhos, com as nossas próprias forças, somos incapazes de discernir
essa presença do Reino! Por isso é necessário suplicar, como Salomão,
um coração para compreender: «Dai ao vosso servo um coração
inteligente, para saber distinguir o bem do mal» – um coração que
escute! No Evangelho de hoje, Jesus termina perguntando: «Entendestes
tudo isto?» – Senhor, pedimos nós, dá-nos um coração capaz de
compreender! Sem o Vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo!
Mostra-nos o tesouro, que é o teu Reino! Faz-nos encontrar a pérola de
grande valor, pela qual vale a pena perder tudo e tudo nela encontrar!
Faz-nos sentir que, pelo Reino, vale a pena deixar redes, barcos, a vida
perder; deixar a família e dinheiro não ter!

Concluamos, agora, com a última, das sete parábolas: O Reino
dos Céus é como uma rede lançada ao mar deste mundo... Ela apanha
todo o tipo de peixe – apanhou-me a mim, a ti, a cada um de nós...
Olhemos para a Igreja... olhemos para a nossa comunidade: há de tudo!
Todo o tipo de gente, todo o tipo de cristão! Mas, um dia, a rede será
puxada para a margem... e os peixes bons serão recolhidos nos cestos
do Senhor e os peixes ruins serão lançados fora... Eis como Jesus
termina! Prevenindo-nos que é necessário decidir-se pelo Reino, que a
nossa vida valerá ou não a pena, terá ou não sentido, dependendo da
nossa atitude em relação ao Reino que Ele veio anunciar...

«Entendestes tudo isto?» Que o Senhor nos conceda esse
entendimento, Ele que vive e  Reina pelos séculos dos séculos. Amém.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Unidos no Espírito Santo,
peçamos, irmãos caríssimos, a Deus Pai,
para nós e para os outros irmãos,
os dons que Ele tem preparados para todos,
dizendo com fé e humildade:

«Abençoai, Senhor, o Vosso povo!»
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1. Pela Igreja santa de Deus e pela sua unidade,
pela nossa Igreja particular e pela sua santidade,
pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis,
oremos ao Senhor.

2. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados,
pelos que procuram, mas não encontram,
pelos que estão alegres e pelos que choram,
oremos ao Senhor.

3. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes,
pelos que fazem do Senhor o seu tesouro
e por todos os que O negam e ofendem,
oremos ao Senhor.

4. Pelos que estudam e pelos que ensinam,
pelos avós, pelos pais e pelos filhos,
pelos jovens, os adolescentes e as crianças,
oremos ao Senhor.

5. Por nós próprios e pelos outros baptizados,
pelos leitores que proclamam a palavra de Deus
e pelos fiéis que a escutam e se convertem,
oremos ao Senhor.

Pres. – Suba até Vós, Senhor,

a oração universal dos vossos filhos

pelas necessidades de todos os homens

e desça sobre nós a vossa bênção,

a fim de merecermos alcançar

a graça da eterna salvação.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai, Senhor,

os dons que recebemos da vossa generosidade
e trazemos ao vosso altar,
e fazei que estes sagrados mistérios,
por obra da vossa graça,
nos santifiquem na vida presente
e nos conduzam às alegrias eternas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é nosso dever participar no louvor
que Jesus Vos dirige, em nome de todo o universo.
Ele é a vossa palavra viva,
enterrada na terra da humanidade,
como um tesouro oferecido a todos
e que nos anuncia a glória da ressurreição.
Ele é a pérola preciosa
que cintila na nossa vida;
e que contém todos os valores superiores,
a que aspira a nossa alma.
Ele é a alegria incomparável
dos que O procuram
sem cansaço nem desânimo
e que O encontram
no mais íntimo do seu ser.
Por isso, com todo o povo dos resgatados,
já na posse do tesouro do vosso reino;
com todos os que continuam
a procurar-Vos e a encontrar-Vos,
queremos reconhecer-Vos
como o nosso supremo bem
e proclamar os vossos louvores,
cantando a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Sois verdadeiramente Santo e digno de glória,
Deus, amigo dos homens,
que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é o vosso Filho,
que está presente no meio de nós
quando nos reunimos no seu amor
e, como outrora Ele nos explica o sentido da Escritura
e nos reparte o pão da vida.

Nós Vos suplicamos, Pai clementíssimo:
enviai o vosso Espírito Santo,
para que santifique este pão e este vinho,
de modo que se convertam para nós
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na véspera da sua paixão, durante a última Ceia,
tomou o Pão, abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

deu-o aos 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.
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Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Pai Santo,
celebrando o memorial de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador,
que pela sua paixão e morte na cruz
fizestes entrar na glória da ressurreição
e glorificastes, sentando-O à vossa direita,
anunciamos a obra do vosso amor,
enquanto esperamos a sua vinda gloriosa,
e Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.

Olhai para a oblação da Vossa Igreja,
na qual Vos oferecemos
o sacrifício pascal de Vosso Filho,
como nos foi deixado,
para que, pelo Espírito do vosso amor,
sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho,
cujo Corpo e Sangue comungámos.

Renovai, Senhor, a Vossa Igreja de Braga
com a luz do Evangelho,
e fortalecei o vínculo da unidade
entre os Pastores e os fiéis do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
com todos os Bispos, Presbíteros,
Diáconos, catequistas e todo o povo cristão,
de modo que , num mundo dilacerado pela discórdia,
a Vossa Igreja resplandeça
como sinal profético de unidade e concórdia.
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Lembrai-Vos dos nossos irmãos
que morreram na paz de Cristo
e de todos os defuntos, cuja fé só Vós conhecestes:
admiti-os a contemplar a luz do Vosso rosto
e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição.

E também a nós,
ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra,
recebei-nos na morada eterna,
onde viveremos sempre convosco
e, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os Apóstolos e os Mártires
e em comunhão com todos os Santos,
Vos louvaremos e glorificaremos,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
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Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal,
das nossas falsas riquezas
e da nossa estreiteza de vistas;
manifestai-nos as belezas do Vosso reino.
Assim seremos fascinados pela Vossa grandeza,
já neste mundo,
enquanto esperamos a alegria plena que nos prometeis
na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 a paz que nos prometeis é a pérola de grande preço.
 Concedei-nos a graça
 de sempre a desejarmos e procurarmos,
 como sendo o nosso maior tesouro sobre a terra,
 e de a partilharmos entre irmãos,
 como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) –  Cordeiro de Deus que tirais o pecado 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,
tende piedade de nós.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.
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Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos destes a graça

de participar neste divino sacramento,
memorial perene da paixão do vosso Filho,
fazei que este dom do seu amor infinito
sirva para a nossa salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.

Por que tesouro estamos dispostos a sacrificar tudo?
“Um coração que escute
e saiba discernir o essencial do acessório!”
A oração de Salomão
poderia inspirar a nossa oração ao longo da semana…

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.


