QUINTA-FEIRA DA XVI SEMANA DO TEMPO COMUM
23 de julho de 2020
Preparar o coração com tranquilidade e piedade para acolher a Palavra de Deus.
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SAUDAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Estamos reunidos em nome da Trindade para ouvir a Palavra de Salvação e
elevar nossos rogos e louvores aos céus. Peçamos as luzes do Espírito Santo para bem
rezamos este momento de oração em família.
Canto:
Vem Espírito Santo, vem
Vem iluminar (x2)
Nossa família vem, iluminar
Nossa Igreja vem, iluminar

Vem Espírito Santo, vem
Vem iluminar (x2)
VER
Leitor: A comunicação faz parte da vida humana. Comunicar é fazer contato com o outro
e pode se dar de diversas formas, como: dizer, fazer gestos, demonstrar carinho,
demonstrar raiva etc. Hoje em dia, as maneiras de se comunicar são as mais variadas,
principalmente aquelas que se dão pelos meios virtuais. Devido o isolamento social, a
comunicação entre as pessoas ficou bem restrita. Mesmo pessoalmente ficou mais difícil
de se comunicar, o sorriso, que tanto comunica, fica agora escondido atrás de nossas
máscaras. Tivemos que aprender a sorrir com os olhos e demonstrar nosso carinho e
atenção a distância. O cristão autêntico é aquele que tenta, com todas as suas forças,
comunicar o Evangelho. Como anunciar a grande notícia da fé em meio a esta pandemia?
Busquemos a resposta para esta pergunta no Evangelho de hoje.

Canto de aclamação:
Toda bíblia é comunicação
De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação
Quem tem Deus no coração (2x)
Ler Mt 13, 10-17.
1) O que diz o texto?
2) Por que Jesus fala em parábolas?
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3) O que são parábolas?

JULGAR
Leitor: Jesus tinha sua maneira própria de comunicar a mensagem do reino e esta era por
meio de parábolas. Parábolas são narrações (ou histórias) que fazem comparações do que
está sendo explicado com objetos ou atos do dia a dia dos ouvintes. Com as parábolas,
Jesus aproxima a mensagem do reino do limite de compreensão de seus ouvintes. O
mestre nos dá uma dica preciosa de evangelização, que é: anunciar tendo sempre em vista
a realidade daqueles que estão nos ouvindo. De nada adianta um discurso erudito e
bonito se este não é entendido por aqueles que o ouvem.
Todos: Jesus aproxima a suprema mensagem aos ouvidos do povo. Cabe a nós fazer o
mesmo.

AGIR
1) Como posso anunciar o Evangelho na minha realidade? Do meu trabalho, casa,
escola ou bairro?
2) A Igreja tem anunciado o reino de forma acessível?

CELEBRAR
Dirigente: Rezemos, irmãos e irmãs, para que a mensagem do Evangelho chegue a todos
os corações e produza frutos de fé, esperança e caridade.
Pai nosso...
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Ave Maria...
Glória ao Pai...
Dirigente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

Canto final:
Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar
Tão difícil, rumo ao Pai (2x)
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