TERÇA-FEIRA DA X SEMANA DO TEMPO COMUM
Memória litúrgica de São José de Anchieta
9 de junho de 2020
PREPARAR: um horário propicio para a oração onde todos da casa possam participar; um
local mais arejado e confortável da casa para que todos se sintam à vontade; um crucifixo,
uma vela acesa e a Bíblia aberta no Evangelho do dia (Mt 5, 13-16).
ORAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: No início de nossa celebração, invoquemos a presença do Espírito Santo. O
mesmo que inspirou os escritores da Bíblia, agora nos inspiram à interpretá-la. Rezemos
juntos:
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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
LEITURA ORANTE
1) LEITURA
Canto:
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Eu vim para escutar
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor

Eu gosto de escutar
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor

Eu quero entender melhor
Tua palavra, tua palavra

Tua palavra de amor

O mundo ainda vai viver
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor
Algum dos presente toma a Bíblia em suas mãos e proclama o Evangelho do dia (Mt 5, 1316). Procure ler pausadamente, buscando compreender cada palavra.
a)
b)
c)
d)

O que Jesus diz aos seus discípulos?
Para que serve o sal?
Para que serve a luz?
Com que finalidade Jesus diz que somos sal da terra e luz do mundo?

2) MEDITAÇÃO
Dirigente: iluminados pelo Espírito Santo, vamos refletir sobre a palavra proclamada:
a) O que Deus diz no texto para nós?
b) Como nós podemos ser sal da terra e luz do mundo em nossa realidade?
Leitor 1: Nesta passagem, Jesus diz para os seus discípulos: “Vós sois o sal da terra” (Mt
5, 13). O sal tem duas utilidades: temperar e conservar. Quando uma comida não tem
tempero, ela fica “sem graça” e tende a não ter um bom sabor. O sal também era usado
como conservante dos alimentos, pois não se tinha ainda a geladeira para conservar os
alimentos. Assim como o sal, os cristãos são aqueles que atuam na realidade do mundo,
dando-lhe o sabor do Evangelho e o conservando das corrupções do pecado.
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Leitor 2: Jesus também diz: “Vós sois a luz do mundo” (Mt 5, 14). A função da luz é,
obviamente, iluminar. O cristão deve iluminar a realidade em que vive com a luz do
Evangelho. Deve ver com os olhos de Deus e tê-lo com luz de seus passos. Deve ajudar a
humanidade a se livrar das trevas do pecado e a se converter à única e verdadeira luz dos
povos: Jesus Cristo.
Leitor 1: A finalidade dessas atribuições dadas aos cristãos é o louvor a Deus. Louvor este
que se dá pela felicidade plena do homem, que vive de acordo com a Palavra da Salvação.
“Feliz o povo cujo Deus é o Senhor” (Sl 33, 12).

3) ORAÇÃO
Dirigente: Após termos ouvido e refletido a Palavra, elevemos ao Senhor,
espontaneamente, nossos pedidos. A cada prece nós vamos rezar: senhor, escutai a nossa
prece.
Após as preces espontâneas, se reza:
Leitor 1: Iluminai-nos Senhor, para que possamos cada vez mais ser sal da terra. Sujeitos
atuantes num mundo marcado pela corrupção do pecado. Nós vos pedimos.
R.
Leitor 2: Inspirai-nos sempre a sermos luz do mundo para dissipar as trevas da ambição e
da maldade com a luz de vosso Evangelho. Nós vos pedimos.
R.
Dirigente: Atendei solicito, ó Senhor, as preces que confiantes vos apresentamos. Por
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
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Todos: Amém.

4) COMPROMISSO
Dirigente: Após termos ouvido a missão dada a nós por Jesus, de sermos sal da terra e luz
do mundo, qual compromisso podemos fazer para cumprir este mandamento de Nosso
Senhor?
Todos discutem qual compromisso devem assumir em seu cotidiano.

ORAÇÃO FINAL:
Dirigente: Hoje celebramos a memória litúrgica de São José de Anchieta, apóstolo do
Brasil. Peçamos a este ilustre Santo, que interceda por nós e também por todos aqueles
que sofrem as mais diversas dificuldades, em especial por aqueles que padecem do mal
da COVID-19 (coronavírus).
Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
Dirigente: OREMOS. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo
do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao
Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós nossos
irmãos no amor de Cristo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: 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.
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Todos: Amém.
Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.
Canto final:
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem
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