TERÇA-FEIRA DA XV SEMANA DO TEMPO COMUM
14 de julho de 2020
“No dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos
dureza do que vós” (Mt 11,20-24).
PREPARANDO O AMBIENTE:
Amado irmão e irmã, prepare em sua casa um ambiente de oração com um singelo altar.
Nele coloque a Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa oração (Mt 11, 20-24),
uma vela acesa, imagens de seus santos de devoção e, possivelmente, adorne-o com
flores. Você pode procurar músicas indicadas nos meios virtuais e também se servir delas
durante a oração, desde se certifique para que notificações não lhes atrapalhem.
Ao preparar o ambiente procure envolver todos os membros de sua família, de modo que
todos se sintam envolvidos e importantes em tão sublime momento. Desconecte-se do
ritmo acelerado do cotidiano, procurando fazer nesse momento uma verdadeira escuta
da voz de Deus que irá lhe falar ao coração e à vida por meio de sua Palavra.
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CANTO INICIAL
Ó Pai, somos nós o povo eleito / que Cristo veio reunir! (bis)
Pra viver da sua vida, aleluia / o Senhor nos enviou, aleluia!
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: irmãos, peçamos que venha sobre nós o Santo Espírito de Deus, iluminando
nossos pensamentos, nossas casas, nossas famílias, enfim, nossa vida! E assim,
conhecendo o Cristo e os mistérios por Ele e Nele revelados, todo nosso agir e proceder
seja conforme sua santa vontade. Cantemos:
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Vem Espirito Santo vem! Vem Iluminar! (Bis)
Nosso pensamento vem, Iluminar!
Nosso coração vem, Iluminar!
Nossa família vem, Iluminar!
Nossa comunidade vem, iluminar! (R.)
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do
Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da
sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

Dirigente: Tendo pedido sobre cada um de nós, sobre nosso pensamento, sobre nossa
vida o Santo Espírito, cantemos aclamando a Palavra de Deus que será proclamada:
Tua Palavra é lâmpada para meus pés Senhor,
Lâmpada para meus pés, Senhor,
Luz para o meu caminho. (bis)
EVANGELHO – Mt. 11, 20-24. (ler da própria Bíblia)
Momento de partilha: O dirigente propõe e instiga a família a partilhar um pouco sobre
o Evangelho. Para tanto, se propõem as seguintes indagações:
•
•
•
•

Com quem Jesus conversa no Evangelho?
Seus interlocutores compreendem o que Jesus o que Jesus lhes disse?
E nós, compreendemos de fato o que Jesus nos propõe?
Será que em nosso cotidiano temos procedido como esses povos que, tendo
escutado os ensinamentos do alto, em nada mudam seu modo de agir?
• Enfim, o que chama mais a atenção nesse texto?
No Evangelho que hoje comtemplamos Jesus exortando novamente as
comunidades as quais ele já havia ensinado, haja vista que em nada mudaram seu
proceder. Esses povos permaneciam nos mesmos erros, rejeitando os designíos divinos
que Cristo os deixou. Jesus os alerta para a gravidade de tal opção, afirmando que cidades
como Tiro e Sidônia, que eram conhecidas como cidades de pecadores, seriam julgadas

3

com mais brandura, pois não negaram o próprio Cristo, como estavam fazendo os povos
de Cafarnaum, Betsaida e Corazim.
E nós? Como temos procedido após o encontro com o próprio Deus? Será que
também não o temos rejeitado? Será que em nosso cotidiano, em nossa casa, não temos
relegado o Cristo ao segundo plano? Será que nossa vaidade e prepotência não têm
deslocado do centro de nossas vidas o Cristo, colocando nele nossas próprias vontades e
anseios?
A PALAVRA NOS CONVIDA A AÇÃO
• O que posso extrair como lição para a minha vida?
• Será que tenho procedido como os que creem na revelação divina ou endureço meu
coração à sua palavra?
• O que me proponho, como atitude concreta?
Meus amados irmãos, sem Deus nada somos! Cultivemos em nós esse anseio
divino: Fazer-se o menor entre todos e colocar em prática os mandamentos do Amor!
Esse modo de proceder, muitas vezes, vai contra a lógica dos poderosos, mas culmina na
construção de um reino de Paz, Justiça e União. Deixemo-nos moldar pelo que nos exorta
Jesus Cristo! Cultivemos uma escuta verdadeira e constante de sua Palavra!
Oração conclusiva:
Dirigente: Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de
todos os males e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
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Todos: Graças a Deus!
Canto final:
Se ouvires a voz do vento / chamando sem cessar;
Se ouvires a voz do tempo / Mandando esperar;
A decisão é tua / A decisão é tua;
São Muitos os convidados / São muitos os convidados;
Quase ninguém tem tempo! / Quase ninguém tem tempo!
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