TERÇA-FEIRA DA XVI SEMANA DO TEMPO COMUM
21 de julho de 2020
Preparando o ambiente: Uma mesa com toalha, vela, a Bíblia e algumas flores.

SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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 instruístes 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: EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor./Pra fazer tua vontade, pra viver o teu
amor.
Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor:/Eis-me aqui Senhor.

I – LEITURA
CANTO: PELA PALAVRA DE DEUS
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome: Fala Senhor.
Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-te para viver.
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Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.

Leia atentamente o texto (Mt 12,46-50)
Leia em voz baixa. Feche os olhos e sinta-se bem perto de Jesus.
Contemple Jesus lhe convidando a pertencer à sua família e a ser seu seguidor, a
exemplo de Maria, a primeira discípula. Ser discípulo verdadeiro é nos tornarmos
irmãos e vivermos em comunidade.

II – MEDITAÇÃO
1. O que Jesus quer nos dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
2. Realmente fazemos parte da família de Jesus?
3. Quais são as exigências para pertencermos à família de Jesus? Estamos fiéis
a esse compromisso assumido em nosso batismo?
4. O que você pode dizer a Deus nesse momento? Faça uma súplica que brote
do mais íntimo de seu ser.
Dirigente: Procure em seu coração o que é agradável a Deus, mesmo na
adversidade, nesse tempo de angústia, tudo passa “mesmo com o coração
despedaçado, não desagradem a Deus, tenhamos um coração puro” (Santo
Agostinho).
Preces espontâneas
BÊNÇÃO FINAL
Dirigente: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
Dirigente: A paz de Deus que supera tudo entendimento, guarde vossos corações
e vossas mentes no conhecimento da Palavra e no Amor de Deus e de seu Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Abençoe-vos Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Em nome do Senhor fiquemos em paz e o Senhor nos proteja.
CANTO: EU SOU FELIZ NA COMUNIDADE
Eu sou feliz é na comunidade, na/ comunidade eu sou feliz. (bis)
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1. A nossa comunidade se reúne todo dia./ E a nossa comunidade se transforma
em alegria./ Nós cantamos um bendito, depois um pelo-sinal,/ uma lê o
evangelho e todos vamos comentar.
2. A Igreja de Jesus é uma Comunidade,/ onde todos nós vivemos na maior
fraternidade./ Onde há comunidade, lá não há miséria não,/ pois aquele que
tem mais vai partir com seu irmão.
3. E assim todos unidos: pobre, rico, homem, mulher,/ como uma só família; isto
é o que Deus quer./ É Jesus quem nos convida pra fazer a conversão,/ ao seu
reino de amor! Vamos todos à Missão!
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