QUARTA-FEIRA DA XIV SEMANA DO TEMPO COMUM
8 de julho de 2020
PREPARAR: Um altar com a Bíblia aberta no Evangelho de hoje (Mt 10, 1-7), uma vela
acesa e imagens de santos de devoção da família. Preparar, acima de tudo, o coração para
ouvir a Palavra de Deus.

SAUDAÇÃO:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

VER
Dirigente: A Igreja sempre foi missionária. Ela começou em Cristo e Ele era missionário. O
que acontece, por vezes, é que nós, cristãos, nos esquecemos de ser missionários. Nos
apegamos somente nas devoções e nos sacramentos, que também são de suma
importância, e nos esquecemos de anunciar a verdade proclamada com a vida e a
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pregação de Jesus. Muitos católicos se colocam até mesmo contra o Papa Francisco, como
se a hierarquia da Igreja fosse como as políticas de alguns dos nossos países, marcadas
por rivalidades e despreocupação com o principal dever do Estado: o bem estar do povo.
Todos: Somos missionários e missionarias, queremos ser discípulos de Jesus.

ILUMINAR
Dirigente: Ouçamos a Palavra de Deus.
Canto:
Como são belos os pés do mensageiro
Que anuncia a paz
Como são belos os pés do mensageiro
Que anuncia o Senhor
Ele vive, ele reina
Ele é Deus e Senhor
Ler Mt 10, 1-7.
Refletir e discutir sobre as seguintes perguntas:
1) Quantos discípulos Jesus chamou? Qual poder Ele deu a eles?
2) Quais foram as recomendações dadas por Jesus ao grupo dos doze?
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3) O que os apóstolos deveriam anunciar?
Leitor: Jesus chamou doze discípulos, simbolizando as doze tribos de Israel, ou seja, todo
o povo. O chamado missionário de Jesus é universal. Ele dá aos discípulos o poder de
expulsar demônios e de curar doenças. Quais são os demônios do mundo atual? A
ignorância, a inveja, o egoísmo, a falta de respeito e amor para com o próximo etc.
Devemos pedir a Deus a cura para estas enfermidades demoníacas, e ajudar nossos
irmãos a se libertarem das mesmas.
Todos: Somos chamados por Jesus, somos vocacionados do Pai, sob a luz do Espírito
Santo.
Leitor: Jesus ordena que os discípulos vão primeiro aos membros da casa de Israel, ou
seja, aos judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade de Judeus
convertidos ao cristianismo. Vale lembrar que o povo de Israel foi o primeiro destinatário
da revelação. Mas depois Jesus vai dizer que a todos os povos deve-se anunciar sua
Palavra de Salvação.
Todos: Deus usou de Israel para falar conosco, agora todos nós somos Israel.
Leitor: Os apóstolos devem anunciar que o Reino dos céus está próximo. Este Reino é
nossa esperança. Nossa felicidade junto do Pai por toda a eternidade. A vida eterna é a
grandiosa promessa de Jesus, a suprema recompensa. Mas tal Reino e tal felicidade deve
ser começado aqui, em nossa concretude. Sejamos missionários, fazendo deste mundo
um lugar melhor, com mais honestidade, bondade, misericórdia e caridade.
Todos: Vem amigo, vem irmão! Vamos fazer acontecer o Reino de Deus!
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AGIR
Refletir e discutir acerca das seguintes perguntas:
Como podemos fazer deste mundo, um lugar melhor para nós e nossos filhos? Eu estou
sendo verdadeiramente missionário?

CELEBRAR
Dirigente: Rezemos pelos sucessores dos apóstolos: os bispos. Rezemos pelo Papa
Francisco, para que continue seu pontificado com santidade e fidelidade. Rezemos
também pelo nosso Bispo, Dom José Lanza Neto, para que continue a nos pastorear como
o Bom Pastor, que é Jesus.
Pai nosso...
Ave Maria...
Glória ao Pai...

BENÇÃO E DESPEDIDA:
Dirigente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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CANTO FINAL:
Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir.
Sei que chamavas todos os que haviam de vir.
Refrão: Tua voz me fez refletir,
deixei tudo pra te seguir
nos teus mares eu quero navegar! (Bis)
Quando pediste aos doze primeiros: Ide e ensinai:
Sei que pedias a todos nós, evangelizai.
Quando enviaste os doze primeiros de dois em dois.
Sei que enviavas todos os que viessem depois.
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