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SEXTA-FEIRA DA X SEMANA DO TEMPO COMUM 

12 de junho de 2020 

Preparação do ambiente: preparar uma mesa com uma toalha. Colocar uma vela que será 

acesa no início da celebração. Também colocar fotos da família e uma bíblia. 

Refrão inicial: Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do 

teu coração e deixa a luz do céu entrar.  

(Repetir algumas vezes. Enquanto se canta, alguém da família acende a vela acima da 

mesa).  

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

Peçamos a luz do Espírito Santo, para que venha iluminar nossa família e este nosso 

momento de oração. Vinde, Espírito Santo... 

Leitor: Senhor, na vossa presença colocamos nossa família e todas as famílias de nossa 

comunidade. Especialmente lembramos das famílias que mais necessitam de vosso amor. 

Que a vossa luz oriente nossos passos para que sejamos não apenas leitores, mas viventes 

da vossa Palavra e assim sintamos fortemente vosso amor misericordioso no meio de nós. 
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Abri nossos lábios e corações para compreendermos e colocarmos em prática vossos 

ensinamentos.  

LEITURA 

Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus (Mt 5,27-32)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

Ouvistes o que foi dito: 'Não cometerás adultério'. 

Eu, porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma mulher, 

com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. 

Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! 

De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no 

inferno. 

Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! 

De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o 

inferno. 

Foi dito também: 'Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio'. 

Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se divorcia de sua mulher, 

a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera; 

e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. 

Palavra da Salvação. 

(Leia pausada e atentamente mais uma ou duas vezes e faça a seguinte pergunta: o que 

o texto diz? Partilhe entre os presentes o que você conseguiu compreender da mensagem 

que Jesus apresentou. Gaste uns minutos nesta etapa). 
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MEDITAÇÃO 

Dirigente: Meditar é guardar, repetir, compreender, saborear, ruminar a Palavra. Vamos 

fazer profundo silêncio e fazer para nós as seguintes perguntas: O que este texto me diz? 

O que significa pra mim as expressões de Jesus, quando manda arrancar o olho ou a mão 

se forem ocasião de pecado? O que a mensagem do adultério pode me ensinar hoje? 

Quais minhas traições?  

(Reserve de cinco a dez minutos nesta etapa de silêncio meditativo). 

ORAÇÃO 

Dirigente: A oração nos faz admirar a Deus e nos coloca em atitude de agradecimento, 

admiração, arrependimento, louvor e súplica. Quando Deus nos fala, nós damos uma 

resposta. E qual essa resposta? O que queremos dizer a Deus? 

(Cada participante eleva uma oração em voz alta, seja de agradecimento, de súplica ou 

de intercessão. É momento de rezarmos a Deus e intercedermos pela oração do outro. 

Após todos terem feito suas orações concluam todos dizendo: Senhor, escutai a nossa 

oração!) 

 

CONTEMPLAÇÃO 

Dirigente: Neste momento nós queremos simplesmente contemplar. A palavra 

contemplação significa “estar no templo com...”. Imaginemos num lugar muito belo tendo 

Deus ao nosso lado. Não é momento de falar, nem de escutar, mas somente contemplar. 

(Reserve de cinco a dez minutos nesta etapa de profundo silêncio contemplativo).  

Dirigente: Olhemos para as fotos de nossa família e rezemos uns pelos outros a oração 

que o Senhor nos ensinou: Pai-nosso... 
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Peçamos a presença amorosa de Maria, Mãe de Jesus e nossa: Ave Maria... 

Dirigente: Senhor Deus, Pai e Mãe de profundo amor, obrigado por este momento de 

oração e fazei com que tenhamos compreendido vossos ensinamentos e coloquemos em 

prática a partir de agora. Derramai vossa bênção sobre nós e permanecei conosco. Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 

 


