MEMÓRIA DE SANTA MARTA
29 de julho de 2020
“Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas” (Lc
10, 41).
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. Hoje a liturgia nos propõe duas opções de Evangelho, mas a escolhida por nós
para este roteiro é a de Lucas 10, 38-42.
Canto Inicial
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou / É o Senhor que me leva a descansar /Junto
às fontes de águas puras repousantes eu vou / Minhas forças o Senhor vai animar!
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Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada em minha vida faltará(2x).
Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou / E pra sempre o Seu nome eu honrarei./
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou / Segurança sempre tenho em suas
mãos!
Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada em minha vida faltará(2x).
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 verdadeira
escuta de sua Palavra. 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.
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.
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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 – Lucas 10, 38-42.
• Quem recebeu Jesus em sua casa?
• Depois que Jesus entrou na casa, quais foram as atitudes das duas mulheres?
• No final do Evangelho, qual palavras Jesus dirigiu à Marta?
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Meditação – O que o texto me diz?
A narrativa do Evangelho de hoje acontece em uma pequena aldeia chamada Betânia. Lá,
Jesus adentra à casa de seus amigos - Marta, Maria e Lázaro -; entretanto, o Evangelho de
hoje aborda somente as duas irmãs.
Marta é quem acolhe Jesus em sua casa, mas assim que o recebe, se deixa levar pelas
inúmeras tarefas do seu dia a dia, ou seja, afazeres de uma dona de casa que, como
sabemos, não são poucos e nem fáceis. Por outro lado, a irmã de Marta, Maria, decide
doar sua atenção a ouvir aquilo que Jesus falava, ensinava. O Evangelho narra que Maria
estava sentada aos pés de Jesus, isso vem nos mostrar uma relação de mestre e discípulo,
ou seja, daquele que está aberto e disposto a acolher os ensinamentos de Jesus.
Marta, cheia de tarefas a fazer, observando a atitude de sua irmã, fica indignada, pois
Maria não estava colaborando nas necessidades da casa. Marta questiona Jesus e pede a
Ele que mande Maria ir ajudá-la. Nesse momento, de maneira sabia, Jesus adverte Marta
mostrando que o mais importante não é deixar-se levar pelas incontáveis tarefas, mesmo
sabendo de suas necessidades, mas primeiramente, é necessário ouvir a Palavra de Deus,
encantar-se pelas maravilhas que Jesus vem anunciar ao mundo, ouvir o que Ele nos pede,
caso contrário, corremos o grande risco de vivermos um ativismo, fazer as nossas
vontades e não a de Deus.
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Nesse Evangelho, Jesus não despreza aqueles que se doam ao serviço pelos irmãos, pelos
necessitados, pelos que sofrem. Mas, antes de tudo isso, é necessário, como discípulos,
ouvir Jesus, pois essa atitude de escuta e contemplação é o ponto de partida de uma vida
de fé.

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.
•

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, fonte de toda sabedoria, ouvi-nos.

•

Cristo, tornai-nos verdadeiros acolhedores de Vosso Evangelho, para que possamos

ser, a cada dia mais, sinais de paz e esperança por onde passarmos.
R. Cristo, fonte de toda sabedoria, ouvi-nos
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•

Senhor, por meio de uma escuta verdadeira de Vossa Palavra, fazei de nós

verdadeiros missionários comprometidos com as necessidades daqueles que estão ao
nosso redor
R. Cristo, fonte de toda sabedoria, ouvi-nos.

•

(Preces espontâneas)

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

Contemplação - Que ações o Senhor nos convida a realizar?
Dirigente: Nos dias de hoje, a humanidade se encontra cansada devido as muitas tarefas
que fazem parte do dia a dia de nossas comunidades; a correria de nossas vidas é um dos
grandes fatores que fazem de nossa sociedade, uma sociedade doente. A sociedade nos
ensina que as coisas mais importantes se encontram em ganhar dinheiro, não importa
qual seja o custo. Entretanto, com a pandemia, notamos o quão afastados estávamos de
nossos familiares, amigos e, principalmente, da Palavra de Deus. Podemos nos perguntar:
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Como está nossa vida? Vivemos uma vida cansada devido nossas tarefas diárias? Sabemos
ouvir o que Jesus no ensina por meio de sua Palavra?

Oração Final
Ó Deus, rico em bondade e misericórdia, concedei aos vossos filhos e filhas a graça da
intimidade com Vossa Palavra, e assim, serem instrumentos de paz e esperança durante
toda a nossa caminhada. 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.
Canto Final
Ao banquete em sua casa muito alegre eu vou / Um lugar em Sua mesa me preparou. /
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz / E transborda a minha taça em Seu amor!

7

Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada em minha vida faltará(2x).
Bem a frente do inimigo,confiante eu vou /Tenho sempre o Senhor junto de mim. / Seu
cajado me protege,e eu jamais temere / Sempre junto do Senhor eu estarei!
Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada em minha vida faltará(2x).
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