QUARTA-FEIRA DA XI SEMANA DO TEMPO COMUM
17 de junho de 2020
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: Um local propício à oração com a Palavra de Deus aberta
na passagem de hoje (Mt 6,1-6.16-18), uma vela acesa.
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Para melhor recebermos esta Palavra, que vem de Deus, preparemos o nosso
coração pedindo à Luz do Espírito Santo, cantemos juntos:
Envia teu Espírito, Senhor
e renova a face da terra (bis).
Para iniciarmos nossa reflexão, vamos lembrar do papa Francisco, na sua exortação
apostólica Amoris Laetitia: “A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família
de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar
melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo
na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo” (AL, 66)
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Iluminados pelo Santo Espírito de Deus, cremos que nossa família (falar os nomes de todos
os membros da família), pode ser Luz na Escuridão do mundo, luz aos nossos irmãos que
estão nas trevas. Com este propósito, abriremos nosso coração para a Palavra de Deus.
Preparação:
Eu vim para escutar
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor
LEITURA DO EVANGELHO: (Mt 6,1-6.16-18)
Fazer a leitura atenta do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Reflexão:
“Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Do contrário, não tereis recompensa”. É este o ensinamento do nosso Mestre. Jesus de
Nazaré nos ensina, com a própria vida, que praticar o bem com alegria, de maneira
espontânea e humilde, sem chamar a atenção, são condições que levam o cristão a agir
de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que se faz com amor é gravado por Deus, que
sabe até o número certo de nossos cabelos e tem grande consideração por tudo que se
faz com boa vontade.
São Josemaría Escrivá, em seus escritos, deixou-nos um precioso legado: “Fazei tudo por
amor. Assim não há coisas pequenas: tudo é grande”.

MEDITAÇÃO:
À luz do evangelho pensemos:
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Como estamos agindo diante dos homens e de Deus?
Nossa família está crescendo no verdadeiro amor de Deus?
Estamos sendo fiéis ao discipulado de Jesus Cristo? Estamos colocando amor em tudo o
que fazemos?
Estamos amando verdadeiramente nossos irmãos?
Nossas ações sociais, de caridade, estão sendo realizadas em caráter de hipocrisia? Ou
estamos, pela misericórdia de Deus, sendo cristãos autênticos e buscando fazer tudo sem
que a nossa mão direita fique sabendo? Agindo com humildade e discrição?
Quando somos observados e analisados pelos nossos irmãos, estamos transparecendo
Cristo ou os hipócritas da Sinagoga?
Como podemos amar mais?
(Nesse momento pode-se partilhar a meditação em família)
ORAÇÃO:
O que as Sagradas Escrituras nos levam a dizer à Deus neste dia?
(Apresentar as preces espontâneas)
Senhor Deus, pai de amor, agradecemos por mais esta oportunidade de vida, por
estarmos juntos nesta família que o Senhor nos deu.
Queremos agradecer todas as bênçãos derramadas sobre nós e sobre todos os seus filhos.
Reine Senhor, cada vez mais, em nosso Lar, permaneça sempre conosco e esteja à frente
de todos os nossos projetos para que sejam realizados sempre de acordo com a sua
vontade para nós, de acordo com os seus planos.
Dai-nos, oh Pai, a graça do amor, a graça do perdão.
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Queremos pedir perdão por todas as nossas hipocrisias. Por todas as atitudes
Para que nossas ações sejam verdadeiramente ações de humildade e de louvor ao seu
Santo Nome, que nós possamos desaparecer para que Cristo, nosso salvador, apareça e
permaneça com as pessoas às quais nós ajudamos.
Que nós possamos amar mais uns aos outros. Fortalezei nos, Senhor, para que possamos,
com nosso próprio testemunho, evangelizar a nós mesmos e às demais famílias de nossas
comunidades!
Fortalecei os corações,
vós que ao Senhor vos confiais!
Sl 30
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CONTEMPLAÇÃO:
À luz da Palavra de hoje, o que me permito transformar? Qual meu novo olhar?
Quero abandonar minhas hipocrisias e entrar na Gloria de Deus pelo amor, pelo amor de
Deus aos seus filhos e pelo amor dos irmãos pelos irmãos, na graça de pertencermos à
mesma família, ao povo escolhido de Deus.

BENÇÃO:
(Cantemos)
Dai-nos a benção
Ó Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida

Dirigente: Pela intercessão de Nossa Mãe Aparecida, modelo de humildade de amor,
desça sobre nós a benção de Deus Poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo.
Todos: Amém.
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