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SEGUNDA-FEIRA DA XVIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

3 de agosto de 2020 

Momento único em nosso dia, aproximamo-nos de Deus pela oração. Na verdade, 

Deus vem ao nosso encontro pela sua Palavra. Deus nunca se cansa de vir ao 

nosso encontro. Estejamos abertos à sua Palavra e busquemos colocá-la em 

prática em nossa vida.  

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO: No momento de reunião da família, colocar a 

Bíblia aberta no texto a ser rezado (Mt 14,22-36). Também um crucifixo sobre 

uma mesa e uma vela (se for possível).  

 

INICIANDO EM NOME DA TRINDADE: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 

Santo. Amém. 

 

INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO:  O Espírito de Deus abre nossa inteligência e 

nossos olhos para perceber Jesus. Jesus não é uma ilusão, não é um fantasma. 

Está vivo e caminha conosco. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine neste 

momento de oração. 

 

CANTANDO PARA INICIAR (Vinde, Espírito de Deus - 

https://www.youtube.com/watch?v=rcfNKFYK3H8) 

1. Vinde Espírito de Deus,/ E enchei os corações dos fiéis com vossos dons, 

Acendei neles o amor com um fogo abrasador,/ Vos pedimos ó Senhor. 

E cantaremos aleluia,/ E a nossa terra renovada ficará, Se o vosso 

Espírito Senhor nos enviar. 

2. Vós unistes tantas gentes,/ Tantas línguas diferentes, numa fé, na unidade, 

https://www.youtube.com/watch?v=rcfNKFYK3H8
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Pra buscar sempre a verdade/ E servir o vosso Reino com a mesma 

caridade. 

 

LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre o seu 

interior) 

Evangelho da Segunda-feira da 18ª Semana do Tempo Comum: Mt 14,22-36. 

Perguntas para ajudar: O que o texto está dizendo em si? Onde os discípulos 

estavam? E Jesus, o que foi fazer no monte? Qual a atitude dos discípulos diante 

da tempestade? E diante de Jesus? (Aqui vale a pena voltar alguns versículos na 

leitura). Qual a atitude de Pedro ao ver Jesus? Por que Pedro fez isso? Pedro 

permaneceu firme na fé ou fraquejou? 

 

 

MEDITAÇÃO: medite o texto bíblico ajudado/a pelas perguntas abaixo ou outras 

que você mesmo possa intuir. 

• O que Deus está nos dizendo através deste trecho da Bíblia?  Deixar que 

Deus nos fale agora! Qual versículo mais chamou a atenção? (pode ser 

interessante repeti-lo em voz alta).  

• Será que vemos alguma semelhança do texto com a nossa vida? Este 

momento de pandemia tem alguma relação ou semelhança com a 

tempestade pela qual os discípulos passaram?  

• “Coragem! Sou eu! Não tenhais medo!”, diz Jesus. Quanto estas palavras de 

Jesus são atuais! Muitos estamos tomados pelo medo. Tal qual os discípulos, 

sentimos o desespero e o pavor muitas vezes. Porém, assim como aos 

discípulos, Jesus vem ao nosso encontro. Caminha sobre as águas, ou seja, 

domina todo o mal. Não há perigo ou qualquer espécie de mal que não seja 

pisado, vencido por Cristo. 

• “Homem fraco na fé”. Pedro fraquejou na fé, desviou o olhar de Jesus e 

acabou por afundar. Este período de pandemia está nos ajudando a 

fortalecer nossa fé? Ou também estamos fraquejando? 
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ORAÇÃO: Neste momento, queremos falar com Deus. Ele já nos falou, e agora 

daremos nossa resposta, nosso compromisso.  

• O medo é algo que está dominando muito de nós este tempo. Porém, 

também sabemos que Jesus está conosco. Peçamos a Deus que nos livre do 

medo e fortaleça a nossa fé. 

• Na Bíblia, o mar significa o mal, simboliza a morte. Jesus, ao caminhar sobre 

as águas, mostra-se como vencedor da morte e do mal. Que Jesus nos ajude 

a vencermos o mal do pecado, das injustiças, do medo e da falta de fé. 

• Pedro, ao desviar os olhos de Jesus, foi tomado pelo medo e começou a 

afundar. Quando perdemos Jesus de vista e queremos caminhar sozinhos, 

não temos constância; afundar é fácil. Somente estando com Jesus e 

caminhando em comunidade é que podemos vencer e cultivar a fé. 

• Quais preces, pedidos, louvores queremos elevar a Deus? Dizer em voz alta, 

se for conveniente.  

• Terminar rezando e cantando:  

 

Música de Meditação: Confia em Mim 

(https://www.youtube.com/watch?v=8zoiGbYx6NE) 

Vem, que a tempestade já não pode te abalar/ A segurança em meu barco 

encontrarás. 

Confia em mim, o meu amor te abrigará/ Sei que, angustiado, o coração se 

endureceu. 

Mas eu entendo tudo o que te aconteceu/ Ainda é tempo de voltar para o 

teu Deus. 

Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz. Quero 

guiar os passos teus. Vem, entrega-te, então. Farei morada em teu 

coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. No silêncio teu eu 

irei te consolar. Nos braços meus, descansarás. Forças te darei. Forças te 

darei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zoiGbYx6NE
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CONTEMPLAÇÃO: dom e compromisso 

• Qual compromisso concreto podemos assumir hoje? Como vencer o medo 

e viver mais a fé? 

• Buscar testemunhar a esperança de tempos melhores. A tempestade 

(pandemia) irá passar. 

 

BÊNÇÃO 

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:  

O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Bendigamos ao Senhor!  

Demos graças a Deus! 

 


