MEMÓRIA DE SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO,
BISPO E DOUTOR DA IGREJA
1 de agosto de 2020
PREPRANDO O AMBIENTE: sobre a mesa a Bíblia, um crucifixo e uma vela.
SANTO AFONSO MARIA DE LIGÓRIO – Bispo, Doutor e Fundador.
Afonso nasceu em 1696, na Itália, onde faleceu em 1787. Abandonou a carreira de jurista
para abraçar o sacerdócio e a causa dos mais humildes. Fundou a Congregação do
Santíssimo Redentor – os Redentoristas – voltada para acudir o povo em sua miséria
material e espiritual. Incrementou o culto à Eucaristia e à Virgem Maria. Doutor da Igreja,
beneficiou, com sua teologia moral, a milhares de confessores, oferecendo-lhes um modo
especial de encarar o pecado, com ênfase na misericórdia de Deus. Imitemos Santo
Afonso em seu zelo pelos pobres, na valorização da Eucaristia e na devoção à Nossa
Senhora.
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Dirigente: “O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em
bondade. Não estará em demanda para sempre e não dura eternamente sua ira” (Sl 103,
8-9).
Todos: Bendito sois, Senhor, por tanto amor e cuidado que tendes para conosco.
Concedei-nos vossa graça, para sempre nos ocuparmos em praticar o bem e o perdão.
AMBIENTAÇÃO: Em silêncio, mergulha em Deus...
https://www.youtube.com/watch?v=ElUpMmdJuyU
EM SILÊNCIO, MERGULHA EM DEUS,
OCEANO DE INFINITA MISERICÓRDIA!
EM SILÊNCIO, EM SILÊNCIO,
MERGULHA EM DEUS,
OCEANO DE INFINITA MISERICÓRDIA,
Misericórdia! ORAÇÃO (antes de ler a Palavra de Deus).
Ó Santo e Divino Espírito, não quero mais viver para mim mesmo, em Vos amar e agradar
quero empregar tudo o que me resta da vida. Com este fim Vos peço que me concedais o
dom da oração mental.
Vinde a meu coração, ensinai-me vós mesmo a praticá-la como se deve. Dai-me a força
de não deixá-la por tédio no tempo da aridez, dai-me o espírito de oração, isto é, a graça
de sempre orar e de fazer aquelas orações que sejam mais agradáveis ao vosso divino
Coração.
Por meus pecados me havia perdido, mas por tantos sinais de vossa ternura, reconheço
que quereis a minha salvação e santificação. Quero santificar-me para Vos agradar e amar
mais a vossa infinita bondade. Amo-vos, ó meu soberano Bem, meu amor, meu tudo, e
porque Vos amo, dou-me todo a Vós. Ó Maria, minha esperança, protegei-me. Amém!
(Santo Afonso Maria de Ligório)
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LEITURA: antes de iniciar a leitura, silencie seu coração, respire calmamente, deixe-se ser
conduzido(a) pelo Espírito Santo para bem compreender a Palavra a ser proclamada. Leia
pausadamente.
SALMO 68 (69), 15-16; 30-31; 33-34.
NO TEMPO FAVORÁVEL, ESCUTAI-ME, Ó SENHOR!
Retirai-me deste lodo, pois me afundo! †
Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam
e salvai-me destas águas tão profundas!
Que as águas turbulentas não me arrastem, †
não me devorem violentos turbilhões
nem a cova feche a boca sobre mim!
R.
Pobre de mim, sou infeliz e sofredor!
Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus!
Cantando, eu louvarei o vosso nome
e, agradecido, exultarei de alegria!
R.
Humildes, vede isto e alegrai-vos: †
o vosso coração reviverá,
se procurardes o Senhor continuamente!
Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres
e não despreza o clamor de seus cativos.
R.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
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MEDITAÇÃO: após a leitura do Salmo, faça uma pausa silenciosa. Volte a olhar, ler o
Salmo; fixe seu pensamento em um ou dois versículos. Traga o Salmo para sua vida 1, deixese ser ajudado pelo comentário e perguntas abaixo:
Este salmo traz o amargo lamento de uma pessoa pobre, injustamente acusada de roubo.
O acusado, provavelmente tendo que enfrentar um julgamento no recinto do templo de
Jerusalém, recorre a Deus pedindo justiça e buscando provar a sua inocência. É lá que
habita Deus. O lamento então se volta para o Deus que é justo e que defende os
necessitados. Se nem no templo, lugar que Deus escolheu por sua morada, o pobre
encontrará justiça, onde então encontrá-la? Através de seu lamento, ele faz uma
constatação: se não houver justiça na casa de Deus, todos desanimarão! Se uma pessoa
íntegra e inocente, mas pobre, não conseguir justiça, qual a segurança que a religião dará?
O salmista destaca sua firmeza na fé e na sua fidelidade, seguro de que Deus é a última
esperança dos pobres.
Este salmo foi muito importante para as comunidades cristãs entenderem, viverem e
celebrarem a paixão e morte de Jesus. Por isso, ele é muitas vezes citado nos livros do
Novo Testamento. Algumas frases, como: “pois o zelo pela tua casa me devora” (v. 10, cf.
Jo 2, 17); “como alimento deram-me fel e quando tive sede deram-me vinagre” (v. 22; cf.
Mt 27, 34-38) aparecem nos textos evangélicos. Muitas outras citações podem ser
encontradas em Mt 26, 40; 27, 34.48; Jo 2, 17; 15, 22; 16, 32; At 1,20; Rm 11, 9-10; 15, 3;
; Ap 3, 5.
1- Qual o verso mais significativo neste salmo e que mais me tocou? Por quê?
2- Um inocente pede justiça. Você já sofreu alguma acusação injusta? Como reagiu?
Conseguiu superar? Onde buscou renovar sua confiança? Como rezou?
1

Esquema de reflexão contido no livro: REZAR OS SALMOS HOJE, a Lei orante do Povo de Deus, Cebi e Paulus.
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3- Diante das acusações injustas, o salmista insiste na sua inocência, mostrando
firmeza em sua fé na justiça divina. Os pobres hoje conseguem manter essa mesma
firmeza? Como eles irradiam hoje essa justiça divina? E você?
4- Quais os traços do rosto de Deus que transparecem neste salmo?
ORAÇÃO: sendo hoje o dia que a Igreja celebra a Memória de Santo Afonso Maria de
Ligório rezemos a oração de sua autoria, na qual nos confiamos à proteção de Maria,
advogada dos pobres, injustiçados, dos que buscam a Deus.
Ó Rainha e Mãe da misericórdia, que concedeis as graças àqueles que Vos invocam, com
tanta liberdade porque sois Rainha, e com tanto amor porque sois a nossa Mãe
santíssima: a Vós hoje me encomendo, eu, tão pobre de merecimentos como carregado
de dívidas para com a justiça divina.
Em Vossas mãos, ó Maria, está a chave das misericórdias divinas. Não olvideis a minha
penúria e não me abandoneis em minha pobreza. Sois tão liberal com todos e
acostumada a dar mais do que Vos pedem. Mostrai a mesma liberdade em meu favor!
Protegei-me, Senhora minha: eis o que Vos peço. Nada receio se me protegeis.
CONTEMPLAÇÃO: discipline-se, tenha zelo e prudência para promover a justiça, para que
não seja injusto com o próximo. Diante da dor, do clamor do próximo, escute-o
atentamente, procure sentir a dor do injustiçado, tente colocar-se no lugar dele. Renove
em seu coração a confiança em Deus. Reze, repetidas vezes, durante o dia, este versículo
do Salmo: “A TI, SENHOR, O POBRE SE ABANDONA CONFIANTE!” (SL 10,14).
BÊNÇÃO
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
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REFRÃO ORANTE FINAL:
Eu sei em quem acreditei (https://www.youtube.com/watch?v=eukfeHGIPu8)
EU SEI, EU SEI, EU SEI, EM QUEM ACREDITEI
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