SÁBADO DA X SEMANA DO TEMPO COMUM
Memória Litúrgica de Santo Antônio
13 de junho de 2020
PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar um ambiente de oração em sua casa com um singelo altar. Coloque a Bíblia
aberta no Evangelho proposto para a nossa, aproveite para se preparar interiormente
para a oração.
Procure silenciar-se! Deus quer lhe falar ao coração e à vida por meio de sua Palavra. Em
seguida, reúna a família e se proponham a fazerem, juntos, esta oração. Esta atitude fará
com que esse momento se transforme em uma verdadeira expressão de fé e de vida
comunitária.
CANTO INICIAL
Fica conosco, Senhor!/É tarde e a noite já vem!
Fica conosco Senhor/ Somos teus seguidores também
SAUDAÇÃO INICIAL
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Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Para conhecer Jesus Cristo, temos de caminhar com Ele, nos colocarmos à sua
escuta sincera e, de coração aberto, nos apaixonarmos por sua Palavra. Necessitamos de
ao apaixonar pela palavra sermos homens e mulheres da verdadeira palavra.
Este momento de pausa no dia a dia ao qual fomos submetidos torna-se tempo propício
para que, após o recolhimento e escuta, possamos voltar fortalecidos as nossas
comunidades.
Com o coração aberto à escuta da Palavra, possamos nos colocar no caminho rumo à
escuta e à partilha do Pão da Vida.
CANTO
Indo e vindo/ Trevas e Luz
Tudo é graça/ Deus nos Conduz.
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Dirigente: O Espírito Santo nos inspira a conhecer e a querer fazer a vontade de Deus em
nossas vidas. Por isso, antes de iniciarmos nossa leitura orante da Palavra de Deus,
rezemos juntos:
Todos: Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos possam
ser santos. Agi em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também possa ser santo.
Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame o que for santo.
Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo.
Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo.
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Amém (oração atribuída a Santo Agostinho de Hipona).
LEITURA DO EVANGELHO
(Se necessário, leia mais de uma vez. Deixe que a Palavra penetre seu interior! Se possível,
coloque um fundo musical instrumental para ajudá-lo na interiorização).
CANTO
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.
EVANGELHO – Mateus 5, 33-37. (ler da própria Bíblia)
Qual o contexto deste trecho do Evangelho? O que mais lhe chama atenção? Quais as
palavras que se repetem?
MEDITAÇÃO – No Evangelho de hoje, Jesus ensina a seriedade que deve haver em nossas
palavras, e como o nosso falar não deve ser medido pelos nossos juramentos, mas sim
por nossa integridade. Uma pessoa de caráter e honesta, não precisa usar de juramentos
para provar suas atitudes ou palavras. Os seus atos darão testemunho a seu respeito.
Minha palavra é carregada da verdade que Jesus nos trouxe? Minhas palavras traduzem
o que está em meu coração?
Os juramentos eram usados para confirmar um pacto; esclarecer controvérsias;
estabelecer concertos; mostrar a imutabilidade do conselho de Deus; definir as
responsabilidades sacras; e no cumprimento de atos judiciais. O juramento poderia ser
feito ante o rei, ante os objetos sagrados, ante o altar; e usava-se entre o rei e seus
súditos, entre o patriarca e o povo, entre o senhor e o servo, entre um povo e outro e
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entre um indivíduo e outro. Atos simbólicos eram utilizados no juramento, como o
levantar a mão direita ou as duas mãos aos céus e colocar a mão sobre a outra pessoa.
Também ao jurar, eram usadas diversas expressões: “Assim Deus me faça e outro tanto”;
“Vive o Senhor”; “Viva a tua alma e te conjuro pelo Senhor”. O juramento estabelecia
limitações no falar das pessoas e delineava a conduta humana!
Jesus reatando o dito pela lei nos adverte para que em momento algum juremos por jurar
como no Antigo Testamento para garantir a integridade dos nossos atos. Ele quer que
nossas palavras expressem o que trazemos no coração. Que tua boca diga aquilo que o
coração está cheio.
ORAÇÃO – o que o texto me leva a dizer a Deus?
(Momento de silêncio e de interiorização. Sintonize seu coração ao de Deus. Para ajudar,
coloque um fundo musical instrumental).
CONTEMPLAÇÃO – A partir do caminho de oração proposto pelo Evangelho de hoje, o
que posso extrair como lição para a minha vida? O que me proponho, como atitude
concreta?
BÊNÇÃO FINAL
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está!
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