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QUINTA-FEIRA DA XIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

2 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.: “A Palavra de Deus é viva, eficaz. E mais penetrante que qualquer espada de dois 

gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Julga os pensamentos 

e as intenções do coração” Hb 4, 13 – 13).  

T: Bendita a Palavra do Senhor, Palavra de vida e de libertação. Bendito quem a vive 

com amor. “Bendito seja Deus, quem não rejeitou minha oração nem me recusou sua 

misericórdia”. (Sl 66, 20).   

REFRÃO MEDITATIVO: ESPÍRITO DE DEUS, TOMA CONTA DE MIM!  

https://www.youtube.com/watch?v=A0T7qTwztiw 

Espírito de Deus, toma conta de mim, 

toma conta de mim!... 

https://www.youtube.com/watch?v=A0T7qTwztiw
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Espírito de Deus, Espírito de Deus, 

toma conta de mim! 

Espírito de Deus, toma conta de nós, 

toma conta de nós!... 

Espírito de Deus, Espírito de Deus, 

toma conta de nós! 

LEITURA: Para melhor proveito da leitura do Salmo, acalme-se, silencie-se, permita-se ser 

tomado pela Palavra, expressão do carinho e do interesse de Deus por nós. Empreste sua 

voz, todo o seu ser, para que a Palavra seja proclamada. Quando proclamamos a Palavra 

é Deus quem fala através de nós.  

 

SALMO 18, 8 - 11 

T: OS JULGAMENTOS DO SENHOR SÃO CORRETOS / E JUSTOS IGUALMENTE. 

 A lei do Senhor Deus é perfeita,  

conforto para a alma! 

O testemunho do Senhor é fiel,  

sabedoria dos humildes. 

R 

Os preceitos do Senhor são precisos, 

alegria ao coração.  

O mandamento do Senhor é brilhante,  

para os olhos é uma luz.  

R 
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É puro o temor do Senhor,  

imutável para sempre.  

Os julgamentos do Senhor são corretos  

e justos igualmente. 

R 

Mais desejáveis do que o ouro são eles,  

 do que o ouro refinado.  

Suas palavras são mais doces que o mel,  

que o mel que sai dos favos.  

R 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

MEDITAÇÃO: Após a leitura do Salmo, faça uma pausa silenciosa. Após uns instantes volte 

a ler de novo o Salmo, com calma, Saboreie cada versículo. Traga o Salmo para sua vida1, 

deixe-se ser ajudado pelo comentário e perguntas abaixo: 

 

Este salmo se compõe de duas orações distintas, mas relacionadas entre si. Vv. 1-7: Hino 

de louvor em que se canta a magnífica ordem da criação. A criação louva silenciosamente 

seu Criador, movimentando-se dentro de uma ordem imutável e perfeita. A trajetória 

diária do sol testemunha esta perfeição maravilhosa que é a criação. Vv. 8-14: Oração de 

espiritualidade sapiencial. Assim como existe uma ordem natural na criação, também 

deverá existir uma harmonia na ordem humana aqui na terra. Essa harmonia virá pela 

observância da Palavra de Deus. Uma sociedade que acolhe e vive esta Palavra viverá na 

fraternidade, na justiça e na paz. A costura entre as duas orações é feita pela Palavra de 

 
1 Comentário sobre o Salmo e as perguntas retirados do Livro: REZAR OS SALMOS HOJE, a Lei orante do Povo de Deus, Cebi e 
Paulus.  
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Deus, presente na criação e na Bíblia, que são os dois livros de Deus para nós, um ajuda a 

interpretar o outro. 

 

1- Qual a frase deste salmo com que mais me identifico? Por quê? 

2- Consigo ouvir a Palavra de Deus que me fala através da beleza da natureza, ou perdi 

a capacidade de escutar e de admirar? 

3- A presença da Palavra de Deus na vida é descrita como descanso para a alma, 

sabedoria para os simples, alegria, luz, estabilidade, justiça, ouro puro e doce do 

mel. Posso usar as mesmas imagens, ou tenho outras imagens para descrever a 

experiência que eu tenho da ação da palavra de Deus em minha vida? 

4- Jesus é a Palavra encarnada de Deus. Como a fé em Jesus me ajuda a rezar melhor 

os Salmos e a ler melhor os sinais de Deus na natureza e na vida? 

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

ORAÇÃO: Neste momento de sua oração dirija-se ao Pai e diga-lhe o que desejar, o que 

está sem eu coração: um louvor, um agradecimento, uma prece, um lamento... 

Deixamos uma oração como sugestão:  

“Escutai, ó céus, eu vou falar, e a Terra ouça as Palavras de minha boca. Goteje como 

chuva minha doutrina, como orvalho se espalhe meu discurso, qual chuvisco sobre as 

plantas e como aguaceiro sobre as pastagens. Pois vou invocar o nome do Senhor: 

engrandecei o nosso Deus! Ele é o rochedo! Perfeita é sua obra, e justos todos os seus 

caminhos! É Deus fiel, sem falsidade! Ele é justo e correto” (Cântico de Moisés: Dt 32, 1 – 

4). 

CONTEMPLAÇÃO: coloque-se a contemplar Deus presente na natureza, contemple uma 

flor, o jardim, encante-se com o céu azul e límpido, o sol, a água pura e fresca, que sacia 
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nossa sede. A criação nos fala de Deus. Onde mais você pode contemplar a presença do 

Criador que nos deu sua Palavra? Em quais momentos de sua vida você percebe a 

presença do Senhor, que a Palavra lhe sustentou? Louve e dê graças ao Senhor! 

BÊNÇÃO 

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

T: Amém. 

REFRÃO ORANTE FINAL: POR TUDO DAI GRAÇAS 

(https://www.youtube.com/watch?v=5IfLSZTPoU8)  

Por tudo dai graças! 

Por tudo dai graças! 

Dai graças por tudo! Dai graças por tudo! 

Por tudo, 

Por tudo dai graças! 

Por tudo dai graças! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5IfLSZTPoU8

