MEMÓRIA DE SANTA ISABEL DE PORTUGAL
4 de julho de 2020
“Isabel era mulher de caridade e reconciliadora, vivendo isso bem a partir de
sua família. Era rainha, mas nunca esqueceu que também era irmã dos mais
necessitados1.”
PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar um ambiente de oração em sua casa com um singelo altar. Coloque a
Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa meditação, aproveite para se
preparar interiormente para a oração.
Procure silenciar-se! Deus quer lhe falar ao coração e à vida por meio de sua
Palavra. Em seguida, reúna a família e se proponham a fazerem, juntos, esta
oração. Esta atitude fará com que esse momento se transforme em uma
verdadeira expressão de fé e de vida comunitária.
CANTO INICIAL
Fica conosco, Senhor!/É tarde e a noite já vem!
Fica conosco Senhor/ Somos teus seguidores também
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Para conhecer Jesus Cristo, temos de caminhar com Ele, nos
colocarmos à sua escuta sincera e, de coração aberto, nos apaixonarmos por sua
Palavra.
Com o coração aberto à escuta da Palavra, possamos nos colocar no caminho
rumo à escuta e à partilha do Pão da Vida, reconhecendo a alegria que brota do
nosso coração no encontro com Deus.
CANTO
Indo e vindo/ Trevas e Luz
Tudo é graça/ Deus nos Conduz.
1

Trecho da mensagem do Santo do Dia do site Canção Nova. Disponível em: < https://santo.cancaonova.com/santo/santa-isabelmulher-de-oracao-e-centrada-na-eucaristia/>. Acesso em: 3 jul. 2020.
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
Dirigente: O Espírito Santo nos inspira a conhecer e a querer fazer a vontade de
Deus em nossas vidas. Por isso, antes de iniciarmos nossa leitura orante da
Palavra de Deus, rezemos juntos:
Todos: Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos
possam ser santos. Agi em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também
possa ser santo.
Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame o que for
santo.
Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo.
Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo.
Amém (oração atribuída a Santo Agostinho de Hipona).
LEITURA DO EVANGELHO
(Se necessário, leia mais de uma vez. Deixe que a Palavra penetre seu interior! Se
possível, coloque um fundo musical instrumental para ajudá-lo na interiorização).
CANTO
Eu vim para escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
Eu gosto de escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
Eu quero entender melhor, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
EVANGELHO – Evangelho (Mt 9,14-17). (ler da própria Bíblia)
Qual o contexto deste trecho do Evangelho? O que mais lhe chama atenção?
MEDITAÇÃO – Várias são as controvérsias em que Jesus e seus discípulos são
envolvidos em torno do tema do comer: comer com pecadores e publicanos; não
observar o jejum; colher espigas no sábado e comê-las; comer com as mãos
impuras. O destaque no texto de hoje é o jejum. Jesus é questionado por
discípulos de João Batista: “Por que jejuamos, nós e os
fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam?”. O episódio, narrado por
Mateus, exprime as dificuldades de alguns grupos de discípulos de João em
aderirem às comunidades do movimento de Jesus. Estes discípulos são
convidados a participar da alegria pela presença do noivo, Jesus, que oferece o
banquete da vida. A referência à retirada do noivo e ao retorno ao jejum é uma
interpretação tardia de discípulos de Jesus que, como os discípulos de João,
regrediram a algumas práticas do antigo judaísmo. Com as parábolas do remendo
e do vinho, Jesus exprime que sua novidade não é suportada pela antiga tradição
de Israel.
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ORAÇÃO – o que o texto me leva a refletir sobre minha fé? Estou aberto ao
projeto de Deus em minha vida? Como procuro conformar minha vida a de Jesus?
Há esforço pessoal?
(Momento de silêncio e de interiorização para pensarmos sobre o projeto de Deus
em minha vida. Para ajudar, coloque um fundo musical instrumental).
CONTEMPLAÇÃO – A partir do caminho de oração proposto pelo Evangelho de
hoje, o que posso extrair como lição para a minha vida? O que me proponho,
como atitude concreta?
BÊNÇÃO FINAL
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está!
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