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SÁBADO DA IX SEMANA DO TEMPO COMUM 

6 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 de 

Deus, reservando um momento do seu dia! Se possível vivencie este momento em família. 

Esta atitude fará com que o momento de oração seja expressão de fé e vida comunitária.  

CANTO:  

Imaculada, Maria de Deus, 

coração pobre acolhendo Jesus. 

Imaculada, Maria do povo, 

mãe dos aflitos que estão junto à cruz. 

Um coração que era sim para a vida. 

Um coração que era sim para o irmão. 
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Um coração que era sim para Deus. 

Reino de Deus renovando este chão. 

 

SAUDAÇÃO INICIAL:  

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

Todos: Amém. 

Dirigente: “Bendita sois, Vigem Maria, que em vós, trouxestes o criador do mundo. 

Gerastes aquele que vos fez e permaneceis virgem para sempre”. Aos sábados, nossa 

Igreja, volta o seu olhar para aquela que nos trouxe, pelo seu sim, o Salvador. “Bem-

aventurada àquela que acreditou” (Lc 1,45). Como Maria, queremos nos entregar 

inteiramente nas mãos do Pai, confiando sempre em sua Palavra. Neste nosso encontro, 

cantemos as maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas: “O Senhor fez em mim 

maravilhas e Santo é seu nome” (Lc 1, 46).  

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. 

Dirigente: Ouçamos a Palavra do Senhor:  
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Canto:  

Quero que faças em mim, segundo a tua palavra, Senhor. 

Quero dizer sempre sim, ao teu projeto de amor (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 – IX Semana do Tempo Comum: Marcos 12, 38-44.  

Silêncio orante. 

2. MEDITAÇÃO:  

 - Meditando a página deste evangelho, somos chamados a olharmos para dentro de nós 

mesmos. Jesus, em todo seu ministério, voltava o seu olhar misericordioso e acolhedor, 

aos pequenos, pobres, doentes e sofredores.  Aquela pobre viúva que ofertou no templo 

tudo o que tinha chamou a atenção de Jesus. Mais do que a sua oferta, Jesus olhou para 

sua intenção, olhou para o seu coração. Como tem sido minha entrega a Jesus? O que 

tenho ofertado a ele? 

3. ORAÇÃO: 

- Em nossa missão, devemos tomar cuidado com os “doutores da Lei”, para não corrermos 

o risco de imitarmos sua falsidade. Não podemos nos apresentar como discípulos de 

Cristo e ao mesmo tempo correr atrás de fama, prestígio e poder. Nossa vida de oração e 

intimidade com Deus deve nos levar sempre a examinar nossas ações, pensamentos e 

palavras. Há muitos gestos de amor, muitas vezes pequenos como o da viúva, que são 

grandiosos aos olhos de Deus. “Existe uma diferença entre quantidade e plenitude. Podes 
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ter muito dinheiro, mas ser vazio: não há plenitude no teu coração. Durante esta semana, 

meditai sobre a diferença que existe entre quantidade e plenitude. Não é questão de 

porta-moedas, mas de coração. Há diferença entre porta-moedas e coração” (Papa 

Francisco).  

4. CONTEMPLAÇÃO: 

- Custa muito dar mesmo pouco, quando este pouco é tudo o que se tem; e o que “custa” 

tem valor. Dar o supérfluo, o que não tira absolutamente nada às nossas comodidades e 

prazeres, que “valor” verdadeiramente humano pode ter?  O gesto da pobre viúva 

exprime seu total desapego e sua plena doação a Deus. “Mediante a intercessão de Maria, 

a pobre mulher que ofereceu a sua vida inteira a Deus por nós, peçamos o dom de um 

coração pobre, mas rico de uma generosidade jubilosa e gratuita” (Papa Francisco).  

Canto: 

Quero transformar numa canção, 

as juras de amor por ti meu Deus. 

Entraste em minha vida sedutor, 

já não sei viver sem teu amor. 

Tudo te entreguei, nada me restou, 

livre eu fiquei para te amar meu Deus. 

Tudo me pediste, nada eu te neguei, 

hoje eu sou feliz assim, tenho a ti meu Deus. 
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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. Amém. 


