QUINTA-FEIRA DA XII SEMANA DO TEMPO COMUM
25 de junho de 2020
“A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia”
(Mt 7, 21-29).
PREPARANDO O AMBIENTE:
Amado irmão e irmã, prepare em sua casa um ambiente de oração com um singelo altar.
Nele coloque a Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa oração (Mt. 7, 21-29),
uma vela acesa em sinal da luz que emana do Cristo ressuscitado, imagens de seus santos
de devoção e, possivelmente, adorne-o com flores. Você pode procurar músicas indicadas
nos meios virtuais e se servir deles durante a oração, desde se certifique para que
notificações não lhes atrapalhem.
Ao preparar o ambiente procure envolver todos os membros de sua família, de modo que
todos se sintam envolvidos e importantes em tão sublime momento. Tenha consciência
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de que preparando sua casa, prepara também seu coração para acolher a voz de Deus
que irá lhe falar ao seu coração e à sua família!
Senhor quem entrará no santuário pra te louvar? (Bis)
Quem tem as mãos limpas / E o coração puro!
Quem não e vaidoso / E sabe amar! (Bis)
SAUDAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: irmãos, peçamos que venha sobre nós o Santo Espírito de Deus, iluminando
nossos pensamentos, nossas casas, nossas famílias, enfim, nossa vida! E assim,
conhecendo o Cristo e os mistérios por Ele e nEle revelados, todo nosso agir e proceder
seja conforme sua santa vontade. Cantemos:
Vem Espirito Santo vem! Vem Iluminar! (Bis)
Nosso pensamento vem, Iluminar!
Nosso coração vem, Iluminar!
Nossa família vem, Iluminar!
Nossa comunidade vem, iluminar! (R.)
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do
Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
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Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da
sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém
Dirigente: Tendo pedido sobre cada um de nós, sobre nosso pensamento, sobre nossa
vida o Santo Espírito, cantemos aclamando a Palavra de Deus que será proclamada:
É como a chuva que lava! É como o fogo que arrasa!
Tua Palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal! (Bis)
Tenho medo de não responder / De fingir que eu não escutei
Tenho medo de ouvir o teu chamado / Virar do outro lado
E fingir que não sei
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EVANGELHO – Mateus 7, 21-29 (ler da própria Bíblia)
MOMENTO DE PARTILHA:
O dirigente propõe e instiga a família a partilhar um pouco sobre o Evangelho. Para tanto,
se propõem as seguintes indagações:
•
•
•
•

Quais as pessoas que aparecem no Evangelho?
Qual a pergunta que os discípulos fazem a Jesus no Evangelho?
Qual a resposta de Jesus?
Os discípulos compreendem plenamente? O que nos remete o exemplo das duas
casas?
• Enfim, o que chama mais a atenção nesse texto?

No Evangelho que hoje Jesus nos apresenta a proposta da edificação do Reino dos
Céus aqui na Terra, nos alertando para o risco de que nossas palavras não exprimam de
fato ao que nossa vida tem se configurado. Nem todo aquele que louva o senhor com as
mais belas entrará no reino dos Céus, mas todo aquele que concretiza em sua vida os
ensinamentos que Jesus nos deu.
Portanto, a partir desta provocação que hoje o Santo Evangelho nos remeteu,
repensemos nossa história, nossa caminhada! Na era da comunicação em que nos
encontramos, será que não temos edificado uma bela time line, enquanto nosso cotidiano
nada tem de cristão? Será que não temos dado mais valor ao que demonstramos ser, do
que ao que de fato somos? Que edifiquemos nossa casa, nossa vida, sobre a rocha sólida
de um agir pautado no Evangelho! Não será fácil, o reino de Deus exige renúncias e muito
empenho! Mas temos a certeza de que Cristo é nosso amparo e nosso caminho! Não
tenhamos medo de doar nossas vidas por completo a Ele!
A PALAVRA NOS CONVIDA A AÇÃO
• O que posso extrair como lição para a minha vida?
• Será que tenho procedido como o Cristo ou endureço meu coração à sua palavra?
• O que me proponho, como atitude concreta?
Com base na reflexão de nossas vidas que hoje fizemos, abracemos, mais uma vez,
o compromisso firmado no nosso Batismo: ser sal da terra e luz do mundo (Mt. 5: 13,14)!
ORAÇÃO CONCLUSIVA:
Dirigente: Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de
todos os males e nos conduza à vida eterna!
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Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!
CANTO FINAL:
Se ouvires a voz do vento / chamando sem cessar;
Se ouvires a voz do tempo / Mandando esperar;
A decisão é tua / A decisão é tua;
São Muitos os convidados / São muitos os convidados;
Quase ninguém tem tempo! / Quase ninguém tem tempo!
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