FESTA DE SÃO BASTOLOMEU, APÓSTOLO
24 de agosto de 2020
Festa de São Bartolomeu
Neste dia, festejamos a santidade de vida de São Bartolomeu, apóstolo de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que na Bíblia é citado com o nome de Natanael (que significa dom de Deus).
Nasceu em Caná da Galiléia.
Bartolomeu é modelo para quem quer se deixar conduzir pelo Senhor. Pertencente ao
número dos doze, São Bartolomeu conviveu com Jesus no tempo da vida pública e pôde
contemplar no dia a dia o conteúdo de sua própria profissão de fé: “Rabi, tu és o Filho de
Deus, tu és o rei de Israel”. Depois da Paixão, glorificação do Verbo e grande
derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, conta-nos a Tradição que o apóstolo
Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passado para a Armênia e, neste local conseguido
a conversão do rei Polímio, da esposa e de muitas outras pessoas, isto até deparar-se com
invejosos sacerdotes pagãos, os quais martirizaram o santo apóstolo, após o arrancarem
a pele, mas não o Céu, pois perseverou até o fim.
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São Bartolomeu, rogai por nós!
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE:
Queridos irmãos e irmãs, façam a escolha do melhor local na casa que seja propício à
oração, de preferencia onde se possa colocar a Palavra de Deus aberta no Evangelho do
dia: (Jo 1,45-51) para a nossa reflexão, juntamente os símbolos que nos remetem à
oração: vela, crucifixo, imagem de Nossa Senhora, o que estiver ao seu alcance para
melhor celebrar em família este momento.
ORAÇÃO:
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: irmãos e irmãs, peçamos à Luz do Santo Espírito de Deus, que venha sobre
nossa família, nossa comunidade, que venha iluminar o mundo inteiro e renovar a face da
terra.
Cantemos suavemente:
Envia teu Espírito, Senhor e renova a face da terra (3x).
Todos: 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.
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 da
sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém
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Dirigente: Na certeza da presença transformadora do Santo Espírito em nosso meio
preparemo-nos para acolher a Palavra de Hoje, do Evangelho de João:
CANTEMOS:
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
O mundo ainda vai viver
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor.

EVANGELHO – (Jo 1,45-5) (ler da própria Bíblia)
Após a leitura cantar suavemente o refrão:
Eu quero VIVER melhor
Tua palavra, tua palavra
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Tua palavra de amor.

Momento de partilha: Nesse momento cada pessoa da família poderá comentar algo que
mais lhe chamou atenção na leitura do Evangelho, uma fala de Jesus, uma cena, algo que
tenha tocado o seu coração profundamente.
Em seguida, o dirigente propõe as seguintes reflexões:
Como Jesus é apresentado por Filipe à Natanael?
Qual a reação imediata de Natanael diante da apresentação realizada por Filipe?
O que houve com Natanael para reconhecer Jesus como o Filho de Deus?
Qual a atitude de Jesus no encontro com Natanael?
Segundo o Evangelho de João, identificamos nossas atitudes de discípulos à atitude de
incredulidade como à primeira de Natanael: “De Nazaré pode sair coisa boa?” ou como
discípulos fiéis ao chamado fazemos como Filipe, propondo o verdadeiro encontro com
Jesus de Nazaré: “Vem e Veja”?
Pensemos na grandiosidade do verdadeiro encontro com Jesus! Assim que ele olha e
encontra o seu olhar com o olhar de Jesus, que lhe diz: -“Eis um verdadeiro Israelita, no
qual não há enganos”. E, assustado ele pergunta a Jesus: – “De onde me conheces?” Jesus
lhe diz: – “Antes que Felipe te chamasse eu te vi quando estavas debaixo da figueira.” Daí
Natanael exclama:- “Mestre, tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel”.
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Assim como Natanael que diminuiu Jesus pela Sua procedência, agindo pelo instinto
somente, sem usarmos o nosso coração. Na nossa vida, como a Natanael, Jesus nos
pergunta de várias maneiras, para nos incentivar a caminhar nos Seus caminhos; para
vivermos fundamentados nos seus ensinamentos de Filho de Deus. Sem forçar, sem exigir,
Ele não nos abandona nesses tempos; deixa-nos livres para seguirmos a nossa cabeça ou
o nosso coração. Após tomarmos a atitude escolhida, vamos colher seus frutos, se bons
ou ruins, advindos como resultados da nossa decisão tomada.
Dirigente:
Leitura: O que diz o texto bíblico? Leia o Evangelho, destaque os verbos que mais lhe
chamaram atenção e identifique o tema central da narrativa. Estamos atentos ao
Chamado? Como estamos reconhecendo JESUS? Qual é o ensinamento central de Jesus
neste Evangelho?
Meditação
O que o texto diz a você? Aproxime-se do Evangelho para fazer a sua meditação, momento
em que Deus lhe mostra o caminho que você deve percorrer. Leia o texto novamente,
deixe-se tocar por ele e escute o que o Senhor quer lhe dizer.
Oração
O que o texto o(a) leva a dizer a Deus? Que tipo de oração você deseja fazer neste dia?
Aproxime-se do Senhor sem medo e faça a sua oração, agradecendo-lhe sua vida, sua
família e tudo de bom que você recebe no dia a dia. Reze também por quem precisa.
Contemplação Qual novo olhar nasceu em você, a partir da Palavra? O que o Senhor lhe
pede para viver?
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Cantemos suavemente:
O mundo ainda vai viver
Tua palavra, tua palavra
Tua palavra de amor.

ORAÇÃO FINAL
Pai leva-nos a conhecer, cada vez mais profundamente, a identidade de teu Filho Jesus, e
a fazei-nos discípulo Dele, de modo a compartilhar sua missão.
Dai-nos um coração cada vez mais puro e a virtude da coragem para proporcionarmos aos
nossos irmãos o verdadeiro encontro com teu Filho e assim, promovermos a
transformação do mundo.
Que o mundo todo seja transformado por tua Graça e por tua Misericórdia, assim seja.
Amém!
BENÇÃO FINAL:
CANTEMOS:
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida
Dai-nos a bênção, oh Mãe querida
Nossa Senhora Aparecida
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Pela intercessão da Bem Aventura virgem Maria, Aquela que nos inspira a buscarmos um
verdadeiro encontro com o seu Filho Jesus, desça sobre cada um de nós a benção de Deus
todo poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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