SEGUNDA-FEIRA DA XV SEMANA DO TEMPO COMUM
13 de julho de 2020
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:
. Ver um horário que favoreça a participação de todos da casa.
. Escolher um local tranquilo, confortável e arejado da casa, onde todos possam
se sentir à vontade.
. Colocar sobre uma mesa: um crucifixo, uma vela acesa, a Bíblia aberta no
Evangelho do dia: Mt 10,34-42; 11,1 e uma foto ou quadro da Família.
. Pode-se colocar uma música de fundo antes do início da Celebração.
Sugestão: Anima Christi - https://www.youtube.com/watch?v=dNJ5LT6jflk
ORAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
Dirigente: Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo estejam conosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
REFRÃO ORANTE

https://www.youtube.com/watch?v=0sdBgN6Fuvo
“Se o grão de trigo não morrer fica só;
Mas se morrer produzirá fruto abundante;
Mas se morrer produzirá fruto abundante.”

LEITURA ORANTE
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia, a minh’alma abrirei.
Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei.
Leitura do Evangelho: Mt 10,34-42; 11,1
MEDITAÇÃO
Dirigente: Iluminados pelo Espírito Santo, vamos refletir sobre a palavra
proclamada:
a) O que Deus diz para nós no texto de hoje?
b) Quais são as nossas principais preferências ou prioridades?
c) Somos capazes de fazer renúncias pela da causa de Cristo?
(Momento de silêncio para reflexão interior)
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Leitor 1: Para nos tornarmos mensageiros de Cristo é preciso assumirmos com
radicalidade o seguimento dele. Esse segmento exige ruptura, separação até dos
mais queridos. Encontra a vida quem tem coragem de separar-se de seus bens e
de enfrentar as adversidades por causa dele. Este é o desafio que Jesus coloca
diante de nós: deixar-se penetrar pela “espada” de seu amor transformador que
atinge o mais profundo de nossa existência.
Leitor 2: Jesus quer que lhe demos preferência acima de tudo, até mesmo da
própria vida. Porque é Deus, Jesus pode exigir de nós preferência total,
confiança absoluta. É a resposta que espera de cada um de nós. E o mundo
também espera que os cristãos sejam a força da esperança.
(Momento de Partilha – se for oportuno)
ORAÇÃO
Dirigente: Após termos ouvido e refletido a Palavra, elevemos ao Senhor os
nossos pedidos. A cada prece nós vamos rezar:
Senhor, escutai a nossa prece.
Leitor 1: Fortalecei vossa Igreja no anúncio do Evangelho e dai aos cristãos
leigos a força e a coragem em seu sacerdócio batismal, nós vos pedimos.
R.
Leitor 2: Educai-nos pelo Evangelho de vosso Filho para que estejamos atentos
às necessidades dos mais sofredores e com eles sejamos solidários, nós vos
pedimos.
R.
Leitor 3: Dissipai as trevas de nosso egoísmo e de nosso orgulho para que
sejamos mais próximos uns dos outros, nós vos pedimos.
R.
Dirigente: Ó Deus, aceitai o que vos pedimos em nossa fé. Ajudai a cumprirmos
em nossa vida o Evangelho de vosso Filho. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.

COMPROMISSO
Dirigente: Após termos refletido no Evangelho de hoje que devemos dar
preferência para Jesus, em nossas vidas, qual compromisso podemos assumir
para colocar em prática este ensinamento de Jesus?
(Todos discutem qual compromisso devem assumir no seu cotidiano)
ORAÇÃO FINAL
Dirigente: Peçamos ao nosso bom Deus que nos dê discernimento para darmos
preferência ao Reino de Deus e muita fé para superarmos as nossas
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fraquezas. Rezemos também por todos aqueles que padecem por causa do novo
Coronavírus (COVID 19), este grande mal que assola a nossa humanidade.
Rezemos juntos:
Pai nosso...
Ave Maria...
Dirigente: OREMOS: Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para
retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que
não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Que as bênçãos de Deus venham sobre nós, sobre o nosso coração,
nossa vida e nossa família. Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Para sempre seja louvado.
Canto Final

https://www.youtube.com/watch?v=9L-juEYk6pQ

Se o grão de trigo não morrer - J. A. Fontanella
Se o grão de trigo não morrer, / viverá na solidão. / Mas, se acaso, ele morrer,
/ muitos frutos há de dar.
1. Quem guardar a sua vida, / na verdade, a perderá. / Mas aquele que entregála, com certeza vai achá-la / e guardá-la para o céu.
2. Se alguém me quer servir, / venha logo atrás de mim. / Onde quer que Eu
esteja, estará também meu servo / e meu Pai o honrará.
3. Perturbada está minh’ alma, / mas então, o que direi? / Salva-me, Pai, desta
hora... mas eu vim foi para isto... / Pai teu nome glorifica!
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