
 

 



 
 

4ª SEMANA DA QUARESMA 
Terça-feira, 24 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, leia este texto e 

fique conhecendo cada um de seus passos. Reserve um momento de 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). Essa 

arrumação já é uma oração e o ajuda a se organizar interiormente. Caso 

sinta-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 

A tua ternura Senhor vem me abraçar. E a tua bondade infinita me 

perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir 

o calor de tuas mãos. 

 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

Ó Respiração, da qual o Pai e o Filho respiram Um no Outro! Voz pela 

qual cantam Um no Outro. Olhar que suscita a Palavra! 

Ó Beleza dos olhos que escutam! Palavra que desperta a faísca nos olhos: 

Brilha nos olhos de quem compreendeu! 

Ó Lugar de todas as intimidades, as quais não são ditas em outro lugar, 

nem diversamente... Quando um amor se faz muito amante, onde e 

como dizê-lo senão nesta música dos olhos, onde tudo se escuta? 

Tal é o Espírito... Tal é a sua face. Assim, portanto, tal é sua ternura: para 

falar permanece apenas este olhar. Que não acaba nunca... No qual tudo 

se compreende, se canta, se escuta, se doa... Em um só instante. Em 

silêncio. 

Ó Tu, o qual não sabemos como chamar, Tu não tens algum nome que 

te possua exclusivamente. Mas, Tu tens todos os nomes do amor, e 

todos os nomes do silêncio, e todos os nomes da alegria. 



Tu talvez não sejas o esconderijo docíssimo do amor? E o silêncio onde 

se aquieta o amor? Tu, o mais escondido, porque conhecer-te é conhecer 

aqueles de quem tu és a transparência. Tu, no qual um único desejo 

permanece: abrir os nossos olhos em direção à tua Face, e as nossas faces 

ao teu esplendor. 

Ó, fascínio magnífico do amor, onde o Pai e o Filho não cessam de 

encantar-se! Respiração na qual entra a voz do Pai que murmura: Filho 

meu! Silêncio no qual ressoa o Amém do Filho: Tu, meu Papai! Venha, 

respiração e minha vida. Venha, consolação da minha pobre alma. 

Venha, minha alegria, minha glória, sem fim... 

[São Simeão o Novo Teólogo, Oração Mística (Parcial)] 

 

LEITURA DO EVANGELHO: Jo 5,1-16 

Primeiro passo: Leia o texto com calma. Segundo passo: Depois de 

alguns minutos de silêncio, repita frases ou somente palavras que 

falaram mais alto ao coração.  

 

MEDITAÇÃO 

1. O que mais me impressionou neste evangelho?  

2. Jesus doa a fé a um homem doente e o torna capaz de andar e ser 

livre do pecado. A fé também me foi dada no batismo para a 

liberdade e a missão. Como eu a exerço em minha vida? 



3. Jesus exorta o homem a não mais pecar, para que não lhe ocorra 

coisa pior (Jo 5,14). Minha fé tem me levado a progredir 

espiritualmente e a vencer o pecado (individual, comunitário, 

social)? Ela é capaz de movimentar minha história, sem paralisias?  

 

ORAÇÃO 

Reze o Salmo 50: 

Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente 

a minha culpa! 

Pai-Nosso, Ave-Maria 

 

CONTEMPLAÇÃO 

Como no tempo de Jesus, tantos hoje ficam à margem da abundância da 

graça de Deus. Muitas das vezes, são pessoas anônimas, não 

reconhecidas, humanamente enfermas. O sistema social nem sempre se 

interessa por esta gente e faz entender que a prefere estagnada. 

Conheço situações assim? O que a Palavra me provoca a ver? 

 

 

 

 

 



BÊNÇÃO 

A nossa proteção está no nome do Senhor. 

- Que fez o céu e a terra. 

O Senhor esteja conosco. 

- Ele está no meio de nós! 

Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restituí 

a saúde aos nossos irmãos que padecem. 

- Senhor, tende piedade de nossos doentes. 

Oremos: Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida e de vossos santos e santas, fazei descer sobre nós, sobre os 

vossos filhos e filhas enfermos e sobre todos os agentes da saúde a vossa 

bênção salvadora. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

__________________________________________________________ 


