QUARTA-FEIRA DA XX SEMANA DO TEMPO COMUM
19 de agosto de 2020
PREPARANDO O AMBIENTE
Preparar um ambiente de oração em sua casa com um singelo altar. Coloque a Bíblia
aberta no Evangelho proposto para a nossa meditação, aproveite para se preparar
interiormente para a oração.
Procure silenciar-se! Deus quer lhe falar ao coração e à vida por meio de sua Palavra. Em
seguida, reúna a família e se proponham a fazerem, juntos, esta oração. Esta atitude fará
com que esse momento se transforme em uma verdadeira expressão de fé e de vida
comunitária.
CANTO INICIAL
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está!.
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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Todos: Amém.
Dirigente: Para conhecer Jesus Cristo, necessário se faz caminhar e deixar ser conduzido
a experiência de amor.
Com atenção à escuta da Palavra, possamos nos abrir para “uma aventura que leva a vida
inteira, porque o amor de Jesus é ilimitado” (Papa Francisco 25.10.2018).
CANTO
Indo e vindo/ Trevas e Luz
Tudo é graça/ Deus nos Conduz.
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

Dirigente: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e renovareis a
face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua
consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém”.

LEITURA DA PALAVRA
(Se necessário, leia mais de uma vez. Deixe que a Palavra penetre seu interior! Se possível,
coloque um fundo musical instrumental para ajudá-lo na interiorização).

CANTO
Eu vim para escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
Eu gosto de escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
Eu quero entender melhor, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor.
Evangelho (Mt 20,1-16a)
O que mais lhe chama atenção no texto? Você já aceitou o convite para trabalhar na vinha
do Senhor? Qual é a recompensa que você espera? Você se incomoda se outros também
receberem a mesma recompensa que você espera?
MEDITAÇÃO – O texto nos ensina que a lógica do Reino não é a lógica da sociedade
vigente. Na nossa sociedade, uma pessoa vale pelo que produz – logo, quem não produz
não tem valor. Assim se faz pouco caso do idoso, aposentado, doente. Na parábola, o
patrão (símbolo do Pai) usa como critério de pagamento, não a produção, mas o sustento
da vida – também o trabalhador da última hora precisa sustentar a família, e por isso
recebe o valor suficiente, um denário.
O Reino tem outros valores do que a sociedade do nosso tempo – a vida é o critério, não
a produção. Por isso, quem procura vivenciar os valores do Reino estará na contramão da
sociedade dominante. O texto nos convida a imitar o Pai do Céu, lutando por novas
relações na sociedade e no trabalho, baseadas no valor da vida, não na produção e
consumo.

ORAÇÃO – o que o evangelho me leva a refletir sobre minha fé? Penso com a lógica do
Reino ou a lógica da sociedade?
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“Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como
convêm que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha; pessoas, meu
Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos. Não
importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça
à vossa Igreja." (São Vicente de Paulo).
(Momento de silêncio e de interiorização para pensarmos sobre o projeto de Deus em
minha vida). Para ajudar, coloque um fundo musical instrumental).
CONTEMPLAÇÃO – A partir do caminho de oração proposto pelo evangelho de hoje, o
que posso extrair como lição para a minha vida? O que me proponho, como atitude
concreta?
BÊNÇÃO FINAL
Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
CANTO FINAL
Onde reina o amor, fraterno amor
Onde reina o amor, Deus aí está!
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