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TERÇA-FEIRA DA XI SEMANA DO TEMPO COMUM 

16 de junho de 2020 

Preparação do ambiente:  
. Ver um horário que favoreça a participação de todos da casa.  
. Escolher um local tranquilo, confortável e arejado da casa, onde todos possam se sentir 
à vontade. 
. Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma vela acesa, a Bíblia aberta no Evangelho do 
dia: Mt 5,43-48 e uma foto ou quadro da Família. 
. Pode-se colocar uma música de fundo antes do início da Celebração. 
Sugestão: Salve Regina  https://www.youtube.com/watch?v=3nbYBKcmSwo 
 
ORAÇÃO INICIAL:  
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.  
Todos: Amém  
Dirigente: Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam conosco.  
Todos: O amor de Cristo nos uniu.  
 
REFRÃO ORANTE       https://www.youtube.com/watch?v=q9xITDOJ3gU 

https://www.youtube.com/watch?v=3nbYBKcmSwo
https://www.youtube.com/watch?v=q9xITDOJ3gU
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“Desça como a chuva a tua Palavra, 

que se espalhe como orvalho, 
como chuvisco na relva, 

como aguaceiro na grama. Amém.”         
 (Agostinha Vieira de Melo) 

 
LEITURA ORANTE  
Aclamação ao Evangelho:  

Aleluia, Aleluia, a  minh’alma abrirei. 
Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei. 

 
Leitura do Evangelho: Mt 5,43-48 
 
MEDITAÇÃO 
Dirigente: Iluminados pelo Espírito Santo, vamos refletir sobre a palavra 
proclamada: 
a) O que Deus diz para nós no texto de hoje? 
b) Como podemos amar os nossos inimigos? 
c) Quem são aqueles que nos perseguem hoje? 
 
(Momento de silêncio para reflexão interior)  
 
Leitor 1: O amor rompe os laços que oprimem e nos faz experimentar as surpresas de 
Deus em nossas vidas. O amor nos traz a verdadeira liberdade. Mas se queremos viver um 
amor pequeno, miúdo, descomprometido, então nada mudará em nossas vidas. Jesus nos 
ensina a amar nas dificuldades. Ele nos ajuda a  testemunhar o porquê cremos nele.  
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Leitor 2: Amor não é o  mesmo que afeto, emoção, simpatia. Amor é uma escolha que 
fazemos. Ajudados pela graça divina escolhemos querer o bem de todos e viver em paz 
com todos.  
 
Leitor 1: Queremos o bem de todos não porque já sejam bons e convenientes para nós, 
mas porque queremos que sejam bons e felizes. E só podemos amar assim porque Deus 
nos dá essa possibilidade, se a pedimos.  
 
Leitor 2: E Jesus nos ensinou como devemos pedir. Quando é para o bem, o Pai jamais 
deixa de nos atender. Amar verdadeiramente é caminho de liberdade e santidade. 
 
(Momento de Partilha – se for oportuno)  
 
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: Dai-nos a força de vossa misericórdia e por meio dela concedei-nos a plenitude 
da vida, nós vos pedimos. 
R. 
Leitor 2: Fazei com que as pequenas dificuldades e conflitos em nosso relacionamento 
humano sejam superados pelo diálogo, pelo perdão e pela abertura de coração, nós vos 
pedimos. 
R. 
Leitor 1: Fortalecei na esperança e na concórdia, nossas famílias, nossas Comunidades e 
todos os que vos buscam com sinceridade, nós vos pedimos. 
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R. 
 
Dirigente: Ó Pai, ajudai-nos a sentir e viver em cada dia as maravilhas de vosso amor, e 
libertai-nos de tudo o que nos escraviza. Por Cristo, vosso Filho e Redentor nosso.  
Todos: Amém. 
 
COMPROMISSO 

Dirigente: Após termos refletido no Evangelho de hoje que devemos amar os nossos 
inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem, qual compromisso podemos assumir 
para colocar em prática este ensinamento de Jesus?  
 (Todos discutem qual compromisso devem assumir no seu cotidiano )  
 
ORAÇÃO FINAL 
 
Dirigente: Peçamos ao nosso bom Deus que nos dê forças para assumirmos veemente o 
nosso compromisso de amar aqueles que nos odeiam e de rezar por aqueles que nos 
perseguem. Também peçamos por todos aqueles que sofrem as mais diversas 
dificuldades, em especial por aqueles que padecem pelo mal do “Coronavirus” (COVID-
19).  Rezemos juntos: 
Pai nosso...  
Ave Maria...  
 
Dirigente: OREMOS:  Ó Deus, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em 
nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e 
agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
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Dirigente: Que as bênçãos de Deus venham sobre nós, sobre o nosso coração, nossa vida 
e nossa família. Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. 
Todos: Amém. 
Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos: Para sempre seja louvado. 
 
CANTO FINAL      https://www.youtube.com/watch?v=WtKw3imyTLU 
 
Amar Como Jesus Amou - Padre Zezinho 
 

Um dia uma criança me parou 
Olhou-me nos meus olhos a sorrir 

Caneta e papel na sua mão 
Tarefa escolar para cumprir 

E perguntou no meio de um sorriso 
O que é preciso para ser feliz? 

 
Amar como Jesus amou 

Sonhar como Jesus sonhou 
Pensar como Jesus pensou 

Viver com Jesus viveu 
Sentir o que Jesus sentia 
Sorrir como Jesus sorria 
E ao chegar o fim do dia 

Eu sei que eu dormiria muito mais feliz 
 

Ouvindo o que eu falei ela me olhou e 
Disse que era lindo o que eu falei. Pediu 

https://www.youtube.com/watch?v=WtKw3imyTLU
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Que repetisse, por favor, que não falasse 
Tudo de uma vez. E perguntou no meio 

De um sorriso o que é preciso para ser feliz 
 

Depois que eu terminei de repetir, seus 
Olhos não saiam do papel. Toquei no seu 
Rostinho e a sorrir pedi que ao transmitir 

Fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado 
E ao meu lado foi dizendo assim 

 
 

 


