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SEGUNDA SEMANA DA PÁSCOA 
Sábado, 25 de abril de 2020 

Festa de São Marcos, Evangelista 

 

PREPARAR ANTES DA ORAÇÃO: Antes de convidar todos os moradores 

da casa para a oração em família, prepare uma vela acesa, uma cruz e a 

Bíblia, já aberta na página da leitura (Mc 16, 15-20). 

 

CANTO INICIAL 

Senhor, chamaste-me, aqui estou! Chamaste-me, aqui estou! ÔôÔ (várias 

vezes) 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos: Amém. 
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 

o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e 

renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do 

Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo 

o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 

Amém. 

 

REFRÃO MEDITATIVO 

É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa 

Tua Palavra é assim, não passa por mim, sem deixar um sinal 

 

LEITURA  

leia algumas vezes, procurando palavras, expressões e trechos que lhe 

chamam a atenção e para você gravar em sua memória) 

 

Evangelho – Marcos 16, 15-20 

 

(Momento de Partilha) 
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MEDITAÇÃO 

O Senhor nos convida a ser no mundo a sua presença. Como nos recorda 

a famosa canção: “Por onde formos também nós que brilhe a tua luz. Fala 

Senhor na nossa voz e em nossa vida”. 

Não podemos nos esconder da responsabilidade, assumida por nossos 

pais e padrinhos em nosso Batismo e confirmada no sacramento da 

Crisma, de sermos profetas, reis e sacerdotes a serviço da Igreja.  

Temos uma missão no mundo: testemunhar a fé em Jesus Cristo e fazer 

isso de todos os meios possíveis, especialmente através do testemunho 

e do serviço. 

Somos sinal para muitos irmãos e irmãs nossos, ao conviver conosco, eles 

são capazes de reconhecer os traços da fé que existem em nós. Por isso, 

a importância de buscar uma vida coerente e disposta a concretizar os 

valores do Evangelho. 

 

ORAÇÃO 

 Somos discípulos de Jesus Cristo, Filho de Deus e Redentor da 

humanidade. Será que temos favorecido a transformação do 

mundo, através do nosso batismo? 

 A verdadeira mensagem de Jesus favorece a conversão de toda a 

terra, pois se baseia no amor, dom divino compartilhado 

gratuitamente conosco a toda criatura (Mc 16, 15)? 
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 Que prece apresento a Deus para me fortalecer na fé e no 

discipulado do Senhor, somando meu testemunho de vida ao dos 

santos e santas de Deus? 

 

CONTEMPLAÇÃO 

“A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de 

Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-

Lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade 

de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que 

amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, 

precisamos de nos deter em oração para Lhe pedir que volte a cativar-

nos. Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra 

o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados 

diante d’Ele com o coração aberto, deixando que Ele nos olhe, 

reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em 

que Jesus Se fez presente e lhe disse: ‘Eu vi-te, quando estavas debaixo 

da figueira!’ (Jo 1, 48). Como é doce permanecer diante dum crucifixo ou 

de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente 

para estar à frente dos seus olhos! Como nos faz bem deixar que Ele volte 

a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova! Sucede 

então que, em última análise, ‘o que nós vimos e ouvimos, isso 

anunciamos’ (1 Jo 1, 3). A melhor motivação para se decidir a comunicar 

o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-
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lo com o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza 

deslumbra-nos, volta a cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente 

recuperar um espírito contemplativo, que nos permita redescobrir, cada 

dia, que somos depositários dum bem que humaniza, que ajuda a levar 

uma vida nova. Não há nada de melhor para transmitir aos outros. 

Toda a vida de Jesus, a sua forma de tratar os pobres, os seus gestos, a 

sua coerência, a sua generosidade simples e quotidiana e, finalmente, a 

sua total dedicação, tudo é precioso e fala à nossa vida pessoal”.  

(A Alegria do Evangelho, papa Francisco 264-265) 

 

CONCLUSÃO 

Dirigente: O Senhor nos abençoe (+), nos livre de todo o mal e nos 

conduza à vida eterna.  

Todos: Amém. 

 

__________________________________________________________ 


