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TERÇA-FEIRA DA IX SEMANA DO TEMPO COMUM 

2 de junho de 2020 

PROVIDENCIAR: um crucifixo sobre uma mesa, uma imagem de Nossa Senhora ou outro 

Santo de devoção da família, uma vela, a Bíblia Sagrada (deixá-la aberta no texto bíblico 

que vai ser proclamado). Procure primeiramente organizar-se interiormente para este 

momento de oração com a Palavra de Deus. Coloque-se inteiramente na presença do 

Senhor, reservando um momento do seu dia! Se possível vivencie este momento em 

família. Essa atitude fará com que o momento de oração seja expressão de fé e vida 

comunitária. 

CANTO:  

Me chamaste para caminhar na vida contigo, 

decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 

é difícil agora viver sem lembrar-me de ti 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor.  
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Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto de ti (bis).  

 

SAUDAÇÃO INICIAL:  

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

Todos: Amém. 

Dirigente: Nossa vida é marcada e vivenciada por variados tempos, sejam eles de alegrias, 

desafios, tristezas, inseguranças, medos, enfermidades. “Tudo tem seu tempo. Há um 

momento oportuno para cada coisa debaixo do céu” (Ecl 3, 1). Nossa Igreja, iluminada e 

conduzida pelo Espírito, estando inserida neste mundo, ajuda-nos a vivenciarmos na fé, 

cada momento que passamos. Há poucos dias vivenciávamos as alegrias da ressurreição 

do Senhor. Somos agora, chamados a deixar com que esta vida nova que vem Senhor, 

pulse em nossa vida, vivenciando um tempo de esperança. Como verdadeiros discípulos, 

deixemo-nos ser conduzidos pelo Tempo Comum de nossa Igreja. Ouçamos tudo aquilo 

que o Mestre tem a nos ensinar, para que assim, levemos adiante nossa missão neste 

chão.  

 

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 santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, 

derramai por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo, e realizai agora no 

coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
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Dirigente: Ouçamos a Palavra do Senhor:  

 

CANTO:  

Palavra de Salvação, somente o céu tem pra dar. 

Por isso meu coração se abre para escutar (bis). 

 

1.LEITURA ORANTE: 

- (Procure criar silêncio interior, predispondo-se a escutar. Faça uma leitura lenta e atenta 

do texto, deixando com que a Palavra penetre o seu interior). 

Evangelho do dia – 9ª Semana do Tempo Comum: Marcos 12, 13-17.  

(Silêncio orante). 

 

2. MEDITAÇÃO:  

 -No Evangelho, vimos os dirigentes do povo aproximarem-se de Jesus não para o escutar, 

mas para armar-lhe uma cilada. “É lícito ou não pagar imposto a César? Devemos ou não?” 

E Jesus responde-lhes: “Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. Jesus 

bem sabia a intenção desta pergunta. Sua nítida e simples resposta faz calar os 

tentadores. Com sua resposta, Jesus nos ensina que não se devem contrapor, nem 

confundir, nem pôr em alternativa a autoridade de Deus e a humana. O amor de Deus 

supera todas as coisas, mas não se deve conceber a religião fora da história. Em todas as 
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nossas ações é preciso sabedoria e equilíbrio. Em minhas atitudes tenho buscado uma 

vida coerente de acordo com os ensinamentos de Jesus 

 

3. ORAÇÃO: 

- Nossa vida de oração e participação na comunidade de fé, deve nos levar a 

empenharmos com responsabilidade na realidade na qual estamos inseridos. Não 

devemos usar do nome de Deus, da religião para satisfazermos nossos desejos, vaidades 

e caprichos. Muitas vezes, de várias maneiras, tentamos ser espertos, enganamos os 

nossos semelhantes, procurando não raras vezes levar vantagens. Hipocrisia e falsidade 

nos impedem de vivermos uma vida de oração, nos impedem de seguirmos as pegadas de 

Cristo Jesus.  

 

4. CONTEMPLAÇÃO: 

- Como nos ensina o Papa Francisco, “a partir da pergunta colocada pelos fariseus, Jesus 

fez uma pergunta mais radical e vital para cada um: a quem pertenço? À família, à cidade, 

aos amigos, à escola, ao trabalho, à política, ao Estado? Sim, claro. Mas primeiramente, 

Jesus nos recorda, que você pertence a Deus. Esta é a pertença fundamental”. 

Pertencendo a Deus somos chamados a dar provas desta pertença sem fugirmos da 

realidade e das responsabilidades que nos cercam.  
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CANTO: 

Tu és minha vida outro Deus não há, 

Tu és minha estrada, a minha verdade, 

Em Tua Palavra eu caminharei, 

enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. 

Já não sentirei temor, 

pois estás aqui, 

Tu estás no meio de nós. 

 

ORAÇÃO CONCLUSIVA: 

Dirigente: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 

súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem 

gloriosa e bendita. Ave Maria...  

- Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, e dai-nos a alegria na esperança, a 

fortaleza na tribulação, a perseverança na oração, a solicitude atenta às necessidades de 

nossos irmãos e irmãs. Permaneceremos unidos e abençoados, em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

 


