FESTA DE SÃO TOMÉ APÓSTOLO
3 de julho de 2020

PREPRANDO O AMBIENTE: tenha consigo a Bíblia Sagrada aberta no texto do
Evangelho a ser proclamado, um crucifixo e uma vela.
Tomé, um dos doze apóstolos de Jesus, não obstante sua incredulidade inicial,
deixou-nos como herança um pequeno “credo”, que hoje está gravado no
coração de todo cristão: “Meu Senhor e meu Deus”. (Liturgia Diária/Paulus).
REFRÃO ORANTE: QUEREMOS VER JESUS
(https://www.youtube.com/watch?v=ssXtbShHdb0)
Ver Jesus, ver Jesus
Ver Jesus
Queremos ver Jesus
Caminho verdade e vida
Queremos ver Jesus
Queremos ver Jesus
Queremos ver Jesus
Caminho verdade e vida
Queremos ver Jesus
Queremos ver Jesus
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
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LEITURA1: O que diz o texto do dia?
Leia atentamente o texto: Jo 20,24-29, e observe Tomé em seu encontro com
Jesus.
Tomé não estava presente na comunidade, por isso teve dificuldade para crer.
Não acreditou no primeiro anúncio que os apóstolos fizeram depois de estarem
com o Senhor. Tomé disse, em outras palavras, que precisava ver para crer. Uma
semana depois, todos estavam reunidos e, desta vez, Tomé estava também. O
Ressuscitado o convida para tocar as chagas. Foi quando ele fez aquela bela
oração: “Meu Senhor e meu Deus!” E Jesus disse: “Felizes são os que não viram,
mas assim mesmo creram! ”
MEDITAÇÃO: o que o texto diz para mim, hoje?
Sou uma pessoa que marco presença na comunidade? Por acaso, sou como
Tomé? Preciso ver para crer? Ou posso tomar para mim a afirmação de Jesus:
“Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram!” A minha fé precisa ser
fortificada, por isso peço em oração: “Meu Senhor e meu Deus.”
Nesse tempo de pandemia, onde nossa presença na comunidade é menor, devido
o distanciamento social, qual está sendo meu compromisso efetivo com a
comunidade?
ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a Deus?
Rezo, com o bem-aventurado Alberione:
Jesus Mestre, que eu pense com a tua inteligência e com a tua sabedoria.
Que eu ame com o teu Coração...
Que eu veja sempre com os teus olhos.
Que eu fale com a tua língua.
Que eu ouça somente com teus ouvidos.
Que eu saboreie aquilo que tu gostas.
Que as minhas mãos sejam as tuas.
Que os meus pés sigam os teus passos.
Que eu reze com as tuas orações.
Que meu tratamento seja o teu.
Que eu celebre como tu te imolaste.
Que eu esteja em ti e tu em mim,
de modo que eu desapareça.
CONTEMPLAÇÃO: Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
Renovo meu olhar pelo encontro com Cristo, como diz o Documento de
Aparecida: “A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta,
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Fonte: https://leituraorantedapalavra.blogspot.com/2009/07/jo-2024-29-tome-creu-porque-viu.html
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mas uma certeza, que brota da fé, que serena o coração e capacita para anunciar
a boa nova do amor de Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer
pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas
e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria.” (DAp, 29).
BÊNÇÃO
– Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
– Que Ele nos mostre a Sua face e se compadeça de nós. Amém.
– Que volte para nós o Seu olhar e nos dê a paz. Amém.
– Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL: MEU SENHOR E MEU DEUS
(https://www.youtube.com/watch?v=V8vM1tbZJiQ)
Meu senhor e meu Deus, meu senhor e meu Deus
Meu senhor e meu Deus, eu creio
Mas aumenta minha fé
Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova
Traduzida na vida, testemunhada
No amor pelos irmãos
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