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QUARTA-FEIRA DA XIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

1 de julho de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: sobre a mesa a Bíblia, um crucifixo e uma vela.  

 

Dirigente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. T: Amém. 

Dir.: “O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em bondade. 

Não estará em demanda para sempre e não dura eternamente sua ira” (Sl 103, 8,9).  

T: Bendito sois, Senhor, por tanto amor e cuidado que tendes para conosco. Concedei-nos 

vossa graça para sempre nos ocuparmos em praticar o bem e o perdão.  

AMBIENTAÇÃO: Confiemo-nos ao Senhor: https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6dB-6mt0 

CONFIEMO-NOS AO SENHOR, ELE É JUSTO E TÃO BONDOSO. 

CONFIEMO-NOS AO SENHOR, ALELUIA! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6dB-6mt0
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ORAÇÃO (antes de ler a Palavra de Deus) 

Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua Palavra, 

que eu entenda e faça a tua vontade, pois sou um peregrino na Terra. 

Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os olhos, para que eu possa 

perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua 

sabedoria. 

Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu 

entendimento com a luz do teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que 

estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e 

de ti vem toda boa ação e toda graça. (São João Crisóstomo). 

LEITURA: antes de iniciar a leitura, silencie seu coração, respire calmamente, deixe-se ser 

conduzido(a) pelo Espírito Santo para bem compreender a Palavra a ser proclamada. Leia 

pausadamente.  

SALMO 49, 7-13; 16b, c,17.  

A TODOS OS QUE PROCEDEM RETAMENTE / EU MOSTRAREI A SALVAÇÃO QUE VEM DE 

DEUS. 

 

“Escuta, ó meu povo, eu vou falar; †  

ouve, Israel, eu testemunho contra ti:   

Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus! 

R. 
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Eu não venho censurar teus sacrifícios, 

pois sempre estão perante mim teus holocaustos;  

não preciso dos novilhos de tua casa, 

nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos.  

R. 

Porque as feras da floresta me pertencem  

e os animais que estão nos montes aos milhares.  

Conheço os pássaros que voam pelos céus  

e os seres vivos que se movem pelos campos.  

R. 

Não te diria, se com fome eu estivesse, 

porque é meu o universo e todo ser. 

Porventura comerei carne de touros? 

 Beberei, acaso, o sangue de carneiros? 

R. 

Como ousas repetir os meus preceitos 

e trazer minha aliança em tua boca?  

Tu, que odiaste minhas leis e meus conselhos  

 e deste as costas às palavras dos meus lábios! 
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R. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

MEDITAÇÃO: após a leitura do Salmo, faça uma pausa silenciosa. Volte seus olhos para o 

texto bíblico, em seguida, volte seu coração para Deus. Traga o Salmo para sua vida1, 

deixe-se ser ajudado pelo comentário e perguntas abaixo: 

 

O Salmo 49 faz parte de uma liturgia penitencial que se completa com o salmo 50. Desde 

o santuário de Sião, Deus convoca o céu e a Terra como testemunhas do julgamento a 

que será submetido o seu povo. Nesse julgamento, o próprio Deus usará como critério os 

Dez Mandamentos com os quais questiona a conduta do seu povo (vv. 16 a 21). Quem 

está quebrando a Aliança? Mesmo que o culto esteja sendo bem conduzido, isso não é 

suficiente. O culto deve ser traduzido em ações concretas, segundo a palavra do profeta 

Isaías, que descreve “a religião verdadeira” (Is 58,1-12). O culto existe para que os 

participantes renovem o compromisso da Aliança. Não adianta louvar a Deus com os 

lábios e rejeitar os seus mandamentos. Mesmo recebendo uma liturgia exuberante, Deus 

não se calará diante das injustiças e opressões praticadas pelo povo ímpio. O Salmo 50 

ajuda o povo a fazer o exame de consciência. O Salmo 50 o ajudará a reconhecer sua culpa 

e pedir perdão. 

 

1- Qual a frase deste salmo que mais chamou minha atenção? Por quê? 

2- O salmo nos oferece a oportunidade para fazer uma boa revisão de vida e um exame 

de consciência. Coloque-se diante de Deus e tente fazer a revisão que este salmo sugere. 

 
1 Esquema de reflexão contido no livro: REZAR OS SALMOS HOJE, a Lei orante do Povo de Deus, Cebi e Paulus.  
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3- Jesus ensina que a misericórdia é mais importante que o sacrifício (Mt 9,13; 12,7). 

De que maneira vivo e celebro esse mandamento de Jesus? 

4- Quais os traços do rosto de Deus que transparecem neste salmo? 

ORAÇÃO: reúna tudo o que você meditou, o que o Espírito lhe permitiu alimentar da 

Palavra e faça uma oração. Suplique a misericórdia e  o perdão divino. Comprometa-se a 

ser sinal de misericórdia do Pai para com o próximo.  

CONTEMPLAÇÃO: fique atento e valorize os sinais do amor de Deus ao longo de seu dia. 

Discipline-se para que você perceba as oportunidades que Deus lhe concederá para ser 

sinal de seu amor, manifestação de sua misericórdia para com o próximo.  

BÊNÇÃO 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 

T: Amém. 

REFRÃO ORANTE FINAL: DEUS É AMOR (https://www.youtube.com/watch?v=iaOlrP93qxo) 

Amor 

Deus é amor 

Deus é amor 

 

Amor 

Deus é amor 

Deus é amor 

https://www.youtube.com/watch?v=iaOlrP93qxo

