XII DOMINGO DO TEMPO COMUM
21 de junho de 2020
Quis Deus, em sua infinita bondade, ser conhecido pelos homens e mulheres de todos os
tempos. Ele escolheu um povo para si e fez desse povo uma grande nação. Atentos aos
apelos do Senhor, eles foram compreendendo cada vez melhor a mensagem de Deus para
a humanidade. Até que o Filho de Deus se encarnou no meio dos homens, veio nos
apresentar o rosto perfeito e amoroso do Pai. Jesus Cristo é, para nós, exemplo daquele
que ouviu em tudo a voz do Deus, foi obediente e cumpriu a sua missão. Hoje, através da
Sagrada Escritura, podemos compreender todo esse percurso, que é a História da
Salvação. Por isso, nos aproximamos da Palavra de Deus, com piedade, para fazer, em
família, nossa Celebração na Família.
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PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO:
No momento da celebração em família, preparar um pequeno altar, dando destaque à
Bíblia Sagrada. Junto da Palavra um crucifixo e uma vela. Além disso, lembremos da
importância do domingo para os cristãos. Depois da Páscoa com a primeira aparição de
Jesus no Cenáculo, os discípulos esperavam ansiosos pelo Senhor aos domingos, a
comunidade permanecia unida na fé para celebrar o Salvador.

CANTANDO PARA INICIAR:

Eis-me aqui, Senhor!/ Eis-me aqui, Senhor!/Pra fazer tua vontade, pra viver no teu
amor (bis)/ Eis-me aqui, Senhor!
O Senhor, é o Pastor que me conduz/ Por caminhos nunca vistos me enviou/ Sou
chamado a ser fermento, sal e luz/ E por isso respondi: aqui estou!

INICIANDO EM NOME DA TRINDADE:
Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. Amém.
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INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO:

Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com Vossos
dons celestiais. / Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte
viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. / Sois doador dos sete dons, e sois poder na
mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós Seus feitos proclamai. / A nossa mente
iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e
protetor. / Nosso inimigo repeli, e concedei-nos Vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal
deixamos para trás. / Ao Pai e ao Filho Salvador, por Vós possamos conhecer, que
procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!

LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre seu interior)
EVANGELHO: Mt 10, 26-33
O que o texto diz em si? O que mais me chamou atenção nesse Evangelho? Qual é o
motivo do medo e da perseguição àqueles que anunciam a Jesus?

MEDITAÇÃO: O que o texto me diz?
• O trecho do Evangelho que estamos meditando se encontra na segunda parte do
Evangelho de Mateus. Onde se fala que a justiça do Reino de Deus é uma justiça que
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liberta os oprimidos. Aquele que tem medo sofre opressão. Jesus anima a comunidade
para o anúncio do Reino dizendo que não é preciso temer esta missão, por quê?
• Jesus está falando também sobre a transparência de vida. Ora, o Pai que está no Céu
tudo sabe, não porque nos vigia, mas porque é Deus. Amá-Lo sobre todas as coisas implica
o nosso comprometimento de vida para que nossas atitudes Lhe sejam agradáveis. Tenho
sido transparente em minhas orações a Deus?
• “Até os cabelos de vossa cabeça estão contados” (Mt 9, 30b). Aquele que nos criou,
tudo fez por amor. Deus cuida da criação. E mais ainda da humanidade, sua imagem e
semelhança. Tenho consciência de minha dignidade de filho(a) de Deus? Qual minha
postura diante dessa verdade?
• Jesus quer se declarar a nosso favor diante do Pai! Ora, ele entregou sua própria vida
para a nossa Salvação. Aceitá-la requer de nós comprometimento com a causa do Reino.
Depois de fazer a experiência com Cristo, nossas vidas precisam ser totalmente
transformadas e configuradas a Ele. Como me declaro minha fé diante das pessoas?

ORAÇÃO
O que o texto me faz dizer a Deus?
• O Evangelho de hoje nos mostrou que Deus cuida de nós, Ele tem um coração cheio de
ternura, bondade e solicitude. O que isso causa em nós? Como agradecer a este Deus?
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• O medo é, sem sombra de dúvidas, uma força paralisadora. Quais são os temores que
quero que o Senhor me ajude a superar para bem viver?
O que o texto me faz dizer aos irmãos?
• Se creio no Deus que ama a criação, qual compromisso quero assumir com os irmãos e
com a Casa Comum?
• Preces:
Ao Deus de todo poder e bondade, que nos ama e sabe do que temos necessidade,
abramos o coração com alegria; e o aclamemos com louvores, dizendo:
R. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós confiamos!
Nós vos bendizemos, Deus todo-poderoso e Rei do universo, porque, mesmo sendo
pecadores, viestes à nossa procura, para conhecermos vossa verdade e servirmos à vossa
majestade. R.
Deus, que abristes para nós as portas da vossa misericórdia, não nos deixeis jamais afastar
do caminho da vida. R.
Ao celebrar a ressurreição do vosso amado Filho, fazei que este dia transcorra para nós
cheio de alegria espiritual. R.
Dai, Senhor, a vossos fiéis o espírito de oração e de louvor, para que vos demos graças
sempre e em todas as coisas. R.
(intenções livres)
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• Deus, Pai de bondade e Senhor da Vida, queremos vos louvar e agradecer porque dános o existir, dá-nos os teus ensinamentos de como bem viver e dá-nos a chance de
escolher esse bem. Que nossos pensamentos, palavras e ações sejam sempre sinal no
mundo de nossa fé em Vós. Tudo isso vos pedidos por Jesus Cristo, Vosso Filho que
convosco vive e reina. Amém!
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos
juntos: Pai nosso...

CONTEMPLAÇÃO:
Olhar a vida com os olhos de Deus.
• O que esse texto me ensinou a respeito do olhar de Deus sobre a vida?
• Qual o novo olhar que sobrou em mim, depois da Leitura Orante do texto?
• O que preciso transformar em meu coração para me aproximar mais da maneira com
que Deus age diante da vida humana?

BÊNÇÃO
Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de todos os
males e nos conduza a vida eterna! Amém!
Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus!
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