QUINTA-FEIRA DA IX SEMANA DO TEMPO COMUM
4 de junho de 2020
LEITURAS DO DIA:
Leitura: 2Tm2,8-15
Salmo: Sl 25
Evangelho: Mc 12,28b-34

PROVINDENCIAR: mesa com toalha branca, flores ou folhagem verde. Colocar a Palavra
de Deus no centro com uma vela acesa. Aquietar os pensamentos e o coração, lembrarse das pessoas que você encontra no seu dia a dia. Se possível, meditar a Palavra de hoje
em família.
Refrão Orante:
Deus é amor,
Arrisquemos viver por amor
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Deus é amor,
Ele afasta o medo.
ORAÇÃO INICIAL:
Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. Amém.
Senhor Deus de infinito amor
preenche-me de Tua bondade e misericórdia
para que eu possa vivenciar seus mandamentos no meu dia a dia.
Dai-me, Senhor, entendimento e sabedoria para meditar sua Palavra
e colocá-la em prática na minha vida e na vida do meu próximo.
Que a reflexão de Tua Palavra abra meus pensamentos, inunde minha boca,
Sacie meu coração para que em minhas ações aprenda a fazer Tua vontade. Amém.
Canto:
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está.

LEITURA DO EVANGELHO: MC 12,28B-34.
Após a leitura orante do Evangelho, repetir o canto: Onde reina...
Silêncio
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Meditação da Palavra: Na mensagem desse Evangelho a Comunidade de Marcos nos
lembra que o amor a Deus e ao próximo são mais importantes do que holocaustos e
sacrifícios (v.33). O evangelista nos propõe uma reflexão centrada neste mandamento do
amor, pois amando o próximo também estamos amando a Deus e amando a Deus
voltamos esse amor ao próximo. No momento em que estamos vivendo, uma pandemia
e o isolamento social, devemos praticar diariamente esse amor incondicional do Deus de
Jesus Cristo que, amando plenamente o homem e a mulher, é capaz de doar a vida de Seu
Filho por nós. A partir da reflexão deste Evangelho, somos chamados a vivenciar o amor
a Deus, olhando misericordiosamente para o nosso próximo, tendo compaixão de suas
dores e sofrimentos.
Tudo que não provém do amor de Deus e ao próximo não pode ser atitude de uma
pessoa cristã. Toda vez que fechamos nossos olhos às situações contrárias à vida estamos
nos fechando ao individualismo, à indiferença e ao comodismo, sendo coniventes com
uma situação de desamor que pode desencadear o ódio pessoal ou comunitário. Abrir os
olhos e o coração a quem precisa de nosso amor é dar ao próximo aquilo que Deus nos
dá constantemente sem barreiras ou julgamento: Seu amor incondicional, amor que
transcende a razão humana.
O mandamento do amor a Deus e ao próximo é o resumo de todos os demais
mandamentos, formam uma unidade, nos mostra que o amor deve comandar todos os
nossos atos e ações perante o próximo, a sociedade e o mundo.
Olhando para a cruz é que entendemos a dimensão desse amor e, a partir dela,
encontramos o caminho que nos leva à plenitude eterna.

Para ajudar na reflexão do texto bíblico:
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1)
2)
3)
4)

Amo a Deus acima de tudo?
Amo meu próximo?
Quem é meu próximo?
Meu próximo é apenas quem vive ao meu lado ou quem frequenta e faz parte da
minha comunidade?
5) Estou disposto a amar como Deus me ama?
Canto: Amar como Jesus amou (Pe. Zezinho SCJ)

Um dia uma criança me parou

Viver como Jesus viveu

Olhou-me nos meus olhos a sorrir

Sentir o que Jesus sentia

Caneta e papel na sua mão

Sorrir como Jesus sorria

Tarefa escolar para cumprir

E ao chegar ao fim do dia

E perguntou no meio de um sorriso

Eu sei que eu dormiria muito mais feliz

O que é preciso para ser feliz?

Sentir o que Jesus sentia
Sorrir como Jesus sorria

Amar como Jesus amou

E ao chegar ao fim do dia

Sonhar como Jesus sonhou

Eu sei que eu dormiria muito mais feliz

Pensar como Jesus pensou

Pai Nosso...
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ORAÇÃO FINAL:
Senhor Deus de amor,
desperte em mim um coração capaz de amar intensamente a Ti e o
próximo. Que meu olhar enxergue um mundo com olhos de amor, paciência,
compreensão, mansidão e prudência.
Que eu possa ver além das aparências como Tu, Senhor, vês e, assim, não ver se não o
bem em cada ser.
Que eu seja tão bondoso, alegre e amável que todos que se aproximarem de mim
sintam Tua presença, Senhor.
Que Maria Santíssima cubra a mim, meus familiares e meu próximo com seu manto
sagrado para que eu tenha força e coragem para nunca desviar de Teus ensinamentos.
Reveste-me do Teu Espírito e bondade e que, no decorrer deste dia, eu revele Teu amor
em minha existência. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome
do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. Amém.
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