
 

 



 
4ª SEMANA DA QUARESMA 
Segunda-feira, 23 de março de 2020 

 

Para realizar uma boa ‘Leitura Orante da Palavra de Deus’, você deve primeiro 
organizar-se interiormente para este momento de oração com Deus. Não 
tenha pressa. Se você desconhece o método de leitura orante da Palavra de 
Deus, leia este texto e fique conhecendo cada um dos seus passos. Reserve 
um momento do seu dia! Reúna a família. Esta atitude fará com que o 
momento de oração seja expressão de fé e vida comunitária.  
 
PROVIDENCIAR: um crucifixo sobre uma mesa, uma imagem de Nossa 
Senhora ou outro Santo de devoção da família, uma vela (se for possível), a 
Bíblia Sagrada (aberta no texto bíblico que vai ser proclamado). Esta 
arrumação já é uma oração e ajuda a nos organizarmos interiormente. Se 
sentir-se à vontade, coloque um fundo musical, uma canção ou um refrão 
meditativo (pode ser tocada no celular ou em caixas de som portáteis). 
 
SAUDAÇÃO INICIAL 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
 



REFRÃO MEDITATIVO 
“Onde reina o amor, fraterno amor... Onde reina o amor, Deus aí está...” 
 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
Vem Espírito Santo, despertar a nova vida que vejo em mim. 
Vem Espírito Santo, leva meu coração para mais perto de Ti. 
Vem Espírito Santo, desenhar uma nova história em mim. 
Vem espírito Santo, faz de mim prova viva de que é mais feliz quem a Ti amar 
e contigo recomeçar.  
Vem Espírito Santo. Fazei de nós uma Igreja de portas abertas, coração 
compassivo e esperança contagiosa. Que nada nem ninguém nos distraia ou 
desvie do projeto de Jesus: tornar este mundo mais justo e digno, mais amável 
e ditoso, abrindo caminhos ao Reino de Deus. 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
“Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor 
Eu gosto de escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor 
O mundo ainda vai viver Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor” 
 
LEITURA1 (se necessário, leia mais uma vez, deixe que a Palavra penetre o seu 
interior) Evangelho: Jo 4, 43 -54. 
 
MEDITAÇÃO 
Medite o texto bíblico ajudado/a pelas perguntas abaixo ou outras que você 
mesmo possa intuir. O que o texto diz a mim, hoje? Qual Palavra do Evangelho 

                                                           
1 Roteiro extraído https://comeceodiafeliz.com.br/evangelho/23-03-2020 (Ir. Carmem Maria Pulga) 

https://comeceodiafeliz.com.br/evangelho/23-03-2020


encontrou sintonia com minha vida, minhas expectativas? Jesus o (a) 
surpreende? Você precisa de sinais para crer em Jesus? Como você acolhe as 
dificuldades e as doenças em sua vida? O que as curas de Jesus dizem para 
sua fé?  
 
ORAÇÃO 
Na oração de hoje apresente a Jesus as pessoas doentes, as que não creem, 
de sua família ou próximas de você. 
“Senhor, nosso Deus, que nos concedeis muito mais do que ousamos pedir e 
esperar, dai-nos um coração confiante e atento às surpresas do vosso amor. 
Por Cristo, Senhor nosso”. Amém. 
 
CONTEMPLAÇÃO (Pensemos agora como a celebração de hoje nos ilumina em 
nossa vida e missão) 
Contemplando a fé deste pai que suplica por seu filho e o poder e a compaixão 
de Jesus, faça seu propósito. O funcionário levou toda sua família a crer em 
Jesus Salvador - o testemunho familiar é alicerce para toda a vida.  
 
BÊNÇÃO 
Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao filho 
pródigo, a alegria do retorno à casa. Todos: Amém. 
O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada 
quaresmal a uma verdadeira conversão. Todos: Amém. 
O Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o mal, para 
podermos, com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Todos: Amém. 
Abençoe-nos o Deus todo poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.  
Todos: Amém.  


