TERÇA-FEIRA DA XIII SEMANA DO TEMPO COMUM
30 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 8,23-27 e uma foto ou quadro da Família.
. Pode-se colocar uma música de fundo antes do início da Celebração.
Sugestão: Te Louvo em verdade https://www.youtube.com/watch?v=339NF6Nd87Q
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=l0w4rIQdk7g

1

“Guarda a Palavra, / Guarda-a no coração:
Que ela entre em tua alma, / E penetre os sentimentos!
Busca, noite e dia, A luz, / o amor de Deus:
Se guardares a Palavra, / Ela te guardará!....”
(Irmã Miria T. Kolling)
LEITURA ORANTE
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, a minh’alma abrirei.
Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei.
Leitura do Evangelho: Mt 8,23-27
MEDITAÇÃO
Dirigente: Iluminados pelo Espírito Santo, vamos refletir sobre a palavra
proclamada:
a) O que Deus diz para nós no texto de hoje?
b) Quais são as tempestades que enfrentamos hoje?
c) Como está a nossa fé em Jesus?
(Momento de silêncio para reflexão interior)
Leitor 1: Mateus nos conta o pavor dos discípulos diante da tempestade e deixa claro que
gritavam por Jesus porque acreditavam que Ele os pudesse salvar, mesmo não sabendo
exatamente quem ele era.
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Leitor 2: A verdade de Cristo é mais forte que qualquer outra força, mesmo que as forças
contrárias ao Reino estejam juntas. Não é a verdade temporal que vai se sobrepor à
verdade eterna. Tudo passa, até a tormenta, menos a Palavra de Deus.
(Momento de Partilha – se for oportuno)
ORAÇÃO
Dirigente: Após termos ouvido e refletido a Palavra, elevemos ao Senhor os nossos
pedidos. A cada prece nós vamos rezar:
Após as preces espontâneas, se reza:
Senhor, escutai a nossa prece.
Leitor 1: Não nos deixeis, Senhor, perecer em meio às adversidades, aumentai a nossa
confiança e nosso amor a vós e a nossos irmãos e irmãs, nós vos suplicamos.
R.
Leitor 2: Aumentai em nós a força e a coragem de anunciar vossa verdade, para que sejam
vencidas a opressão e a escravidão de muitos irmãos e irmãs, nós vos suplicamos.
R.
Leitor 1: Olhai, Senhor, com bondade para os desempregados, os doentes e tantos outros
necessitados, para que sejam amparados pela caridade dos cristãos, nós vos suplicamos.
R.
Dirigente: Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o
povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo, nosso
Senhor.
Todos: Amém.
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COMPROMISSO
Dirigente: Após termos refletido no Evangelho de hoje que devemos ter fé em Jesus
mesmo diante às tempestades, 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 CORAGEM para que possamos assumir
a nossa fé a fim de enfrentarmos as tempestades que assombram a nossa vida,
principalmente a tempestade do novo Coronavírus (COVID 19). Peçamos também por
todos aqueles que padecem por causa deste grande mal que assola a nossa humanidade.
Rezemos juntos:
Pai nosso...
Ave Maria...
Dirigente: OREMOS: Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que
não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa
verdade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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.
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CANTO FINAL

https://www.youtube.com/watch?v=ECS_Aa_Wzp4

Acalma Minha Tempestade - Frei Gilson
Quando estou em alto mar
E as ondas vêm me agitar
Minha fé começa a fraquejar
O medo se instala no lugar

Esqueço da Sua promessa
De que sempre estás comigo
Posso ouvir a Tua voz
Me dizendo
Por que tendes medo?
Por que tendes medo?
Por que tendes medo?
Por que tendes medo?
Por que tendes medo?
Por que tendes medo?
Acalma minha tempestade
Acalma o meu coração
Devolve a paz que vem de Ti, Senhor
Aumenta minha fé em Ti
Não me deixa fraquejar jamais
Ao som da Tua voz

5

Tudo vai calar
Só preciso esperar
A tempestade vai acalmar
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