SEGUNDA-FEIRA DA XVI SEMANA DO TEMPO COMUM
20 de julho de 2020
Preparando o ambiente: No momento da celebração em família, proporcione em
sua casa um pequeno altar e coloque no centro a Palavra de Deus. Procure reunir
toda a família para um breve instante de oração. Um ambiente silencioso
favorece a reflexão e a partilha.
Canto Inicial
“Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? (bis) / Quem tem as mãos
limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. (bis)
Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar! (bis) / Óh! Dá-me mãos
limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. (bis)”
Saudação Inicial
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: Jesus, no evangelho de hoje, vem nos falar da importância de uma fé
viva e autêntica na vida de seus seguidores. É por meio dela que todos os sinais
de Cristo são compreendidos. Desse modo, reunidos como Igreja Doméstica,
possamos, por meio de uma escuta atenta à Palavra de Deus, reconhecer em
nossos corações, esse Cristo que desde sempre, mas de modo particular, no dia
de hoje, nos convida a assumirmos uma nova vida fundamentada na fé em Cristo
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Oração ao Espírito Santo
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 sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso.
Amém

Canto
“Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será
acrescentado. Aleluia, aleluia!
Não só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de
Deus. Aleluia, aleluia!”

Leitura da Palavra
Evangelho – Mateus 12, 38-42.

Meditação – O que o texto me diz?
O Evangelho de hoje aborda um assunto bastante comum entre aqueles que
desejam seguir Jesus e os que desejam sempre colocá-lo à prova: exigência de
sinais. Quantas vezes que para crermos e confiarmos no Filho de Deus exigimos
acontecimentos extraordinários, fatos grandiosos que satisfaçam nossos desejos
e caprichos? A vida de um verdadeiro cristão ultrapassa o desejo de qualquer
prova além da que já foi dada por Ele e que, infelizmente, muitos ainda se
encontram cegos perante ela: morte e ressurreição de Jesus.
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Jamais pode faltar para um autêntico cristão uma fé verdadeira, capaz de
compreender e entender que Jesus é o verdadeiro sinal. Sem o dom da fé
corremos o perigo de pregarmos um Jesus insensível às dores humanas. O
evangelho nos recorda que o povo de Deus se converteu ao ver os sinais
realizados por Jonas, mas acrescenta que Jesus é maior do que Jonas. Felizes
somos nós, por sermos testemunhas de um Deus que se fez homem e se entregou
por amor a toda humanidade, por Ele amada.
Quando não estamos disponíveis a ouvir e a compreender o que Jesus vem nos
falar, seja nas situações mais simples de nossos dias, corremos o grande risco de
termos as mesmas atitudes dos escribas e fariseus.
• Como seguidores de Jesus, estamos aberto a acolher os seus ensinamentos
ou nossas vontades e desejos ainda são prioridades?
• Somos capazes de compreendermos os sinais que Jesus nos revela nas mais
pequenas e simples situações ou ainda procuramos grandes fatos para
louvá-lo?

Oração – O que falamos ao Senhor motivados pela Palavra?
Dirigente: Depois de termos ouvido a Palavra de Deus e meditado sobre ela, nos
dirigimos agora para Aquele que nos conclama a uma vida nova, a novas atitudes
e, de coração aberto, façamos nossas preces.
1. Senhor Jesus, que pelo batismo nos fizestes filhos de Deus, dai-nos a graça
de fé verdadeira, capaz de compreendermos os sinais que nos revela no dia
a dia.
R. Cristo, Deus de amor, ouvi-nos.

2. Cristo, suscitai em nossos corações a graça da conversão diária, para que
possamos ser, a cada dia mais, sinais de paz e reconciliação por onde
passarmos.
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R. Cristo, Deus de amor, ouvi-nos

3. Conservai-nos, Senhor, fiéis ao batismo que recebemos e, munidos da força
que vem do Alto, possamos ser homens e mulheres capazes de testemunhar
Jesus em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos cercam.
R. Cristo, Deus de amor, ouvi-nos.

4. (Preces espontâneas)

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

Contemplação - Que ações o Senhor nos convida a realizar?
Dirigente: A humanidade está passando por tempos difíceis e sombrios; o medo
e a incerteza estão se fazendo presente na vida das pessoas; entretanto, o Senhor
nos convoca a sermos sinais de luz, alegria e esperança pelos lugares que
passarmos. Diante de nossa realidade, de nossos familiares e amigos, estamos
sendo testemunhas fiéis de Jesus, revelando com nossos pequenos gestos a
presença de Jesus vivo e ressuscitado?

Oração Final
Ó Deus, rico em bondade e misericórdia, concedei aos vossos filhos e filhas a
graça de serem testemunhas autênticas do santo evangelho, dando-lhes um
coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Graças a Deus.
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Canto Final
“Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. (bis) / Teu sangue me lava,
teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. (bis)”
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