SÁBADO DA XV SEMANA DO TEMPO COMUM
18 de julho de 2020
1. Eis-me aqui!
Diante da Palavra de Deus e de seu apelo, há uma decisão e uma postura. Você está
agora se dispondo a um momento de oração. Portanto, coloque toda sua atenção
à disposição da escuta. Caso queira, prepare o ambiente com velas, flores e
símbolos. Também é muito importante escolher um bom lugar e adequar-se
fisicamente, de forma confortável. Inicie este momento com o sinal da cruz e uma
oração ao Divino Espírito Santo.

2. Fala, Senhor
Três textos nos são hoje sugeridos pela liturgia da Igreja. Vamos meditá-los
gradativamente.
• Rezar pra fora: ver o mundo com a Bíblia. Leia atentamente Mq 2,15
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Agora, reflita estes pontos:
O texto de Miquéias é uma janela do mundo, pela qual vemos uma realidade
muito atual. Iniquidade, poder explorador, cobiça, opressão, roubo! Palavras
fortes presentes nesta leitura. O que este texto lhe diz? Esta profecia é atual?
A exploração econômica, a corrupção, a desigualdade crescente, o
desmatamento veloz das terras amazônicas e a desapropriação de seus povos
nativos, o desemprego às custas de uma economia não solidária, a violência
com as periferias geográficas e existenciais, o extermínio de jovens nas
favelas, o preconceito e a inferiorização contra negros e índios, o feminicídio
e a homofobia são graves problemas que podem atualizar-nos neste texto
bíblico.
O que mais este texto lhe faz ver?
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3. Teu servo escuta
Vamos agora rezar os problemas de nossos dias dentro de nós, em nosso coração,
em nossa consciência cristã. Rezar pra dentro!
Diante dos problemas hoje encontrados em nossa realidade humana e social, Jesus
Cristo é a voz que nos ajuda a julgá-la. Ele é a Palavra encarnada. Nele temos o juiz
do mundo, que não condena, mas salva. Então, olhemos agora a vida com o olhar
Dele.
Medite o Evangelho de Mt 12,14-21
Vejamos o jeito de Jesus julgar a realidade. Mesmo sendo perseguido pela morte,
ele promove a vida. Nele as nações depositam sua esperança (v. 21). Curou a todos
(v.15)! A salvação trazida por Ele é universal. Não há privilegiados em torno de

Jesus. As multidões são curadas enquanto colocam-se em seu seguimento. Ou seja,
Ele é seguido por gente doente e problemática, por gente sofrida. E hoje? Quem
segue a Jesus? Os pecadores têm chance de caminhar com Ele? E nós que nos
encontramos Nele, somos curados e nos convertemos neste percurso ou já
atingimos um estágio irreparável?

4. Faze a tua vontade, envia-me!
Para encerrar este momento de meditação orante da Palavra, reze com o Salmo 9B
a angústia e a confiança do escritor sagrado. Entre no ritmo desta oração e torne-a
sua oração também.
O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos.
Ó Senhor, por que ficais assim tão longe,
e, no tempo da aflição, vos escondeis,
enquanto o pecador se ensoberbece,
o pobre sofre e cai no laço do malvado?
O ímpio se gloria em seus excessos,
blasfema o avarento e vos despreza;
em seu orgulho ele diz: 'Não há castigo!
Deus não existe!'
Só há maldade e violência em sua boca,
em sua língua, só mentira e falsidade.
Arma emboscadas nas saídas das aldeias,
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mata inocentes em lugares escondidos.
Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento,
vós olhais e tomais tudo em vossas mãos!
A vós o pobre se abandona confiante,
sois dos órfãos vigilante protetor.
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