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QUARTA-FEIRA DA XXI SEMANA DO TEMPO COMUM 

26 de agosto de 2020 

“Ai de vos, mestres da Lei e fariseus hipócritas!” 

(Mt 23, 27- 32) 

 

Ambiente:  

Irmãos e irmãs coloquem-se em prontidão para refletirem a palavra de Deus em suas 

casas, tendo a Bíblia, Palavra eterna do Pai no centro do seu local de oração, já com o 

texto do evangelho do dia pronto para a proclamação (Mt 23, 27-32).  

Prepare uma vela acesa e se possível um vaso de flores. Certifique de que seu coração 

esteja aberto para acolher a semente do Reino, a Palavra do Senhor.  

 

Dirigente: Tenham todos excelente oração. E juntos cantemos!  
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Canto:  

Me chamaste para caminhar na vida contigo. 

Decidi para sempre seguir-te e não voltar a atrás. 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. 

E difícil agora viver sem lembrar-me de ti! 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, 

eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.(bis) 

 

Saudação:  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amem! 

Dirigente: Iniciemos nosso momento de oração e reflexão, suplicando as luzes do Espírito 

Santo sobre nós, nossas famílias e nossas Comunidades.   

 

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: 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.  

 



 

3 

Dirigente:  

Oremos: O Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, daí ao vosso povo 

amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, 

fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso, Senhor, 

Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amem. 

 

Dirigente: Confiantes na presença do Espírito Santo sobre nós, deixemos aquecer nossos 

corações com a Palavra de Deus que vamos aclamar. 

 

Cantemos:  

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 

E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, Aleluia. 

 

Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. 

Que procede da boca de Deus. Aleluia, Aleluia. 

 

Evangelho: Mateus 23, 27-32 (proclamar na própria Bíblia) 

 

Partilhando a Palavra de Deus 

O dirigente propõe aos participantes a refletir alguns pontos do Evangelho. 
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- O que nos chama a atenção nesse trecho do Evangelho de hoje? 

- Como nós vivemos nossa fé? 

- O que ainda nos impede de vivermos uma fé autêntica sem incoerências, e sem ser uma 

fé de faz de conta? 

 

Hoje o Evangelho nos chama a atenção sobre nossa aparente piedade. Essa não 

agradara ao Senhor, pois será sinal de infidelidade a Ele. Por isso Jesus reage diante das 

autoridades dizendo que elas parecem sepulcros caiados. Jesus fala firme para ajudar a 

nos olharmos com mais clareza a fé que professamos, a fim de sermos cada vez mais fiéis 

a Sua Palavra e com isso, vivermos com mais liberdade. Viver a fé nos torna livres e nos 

dá oportunidades para rever nossas atitudes de amor e justiça conforme os ensinamentos 

do Evangelho. 

 

A palavra de Deus nos convida a rezar (Cada membro presente na casa poderá rezar uma 

prece) 

Dirigente: Em tudo seja glorificado o nome do Senhor, que ama com infinito amor o povo 

que escolheu. Suba até Ele a nossa oração: 

 

1-Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Guardai-a de todo mal e tornai-a perfeita em 

vosso amor. Rezemos. 

 

Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor!  
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2-Fazei que os povos vos reconheçam como único Deus verdadeiro. E em vosso Filho Jesus 

Cristo, o Salvador que enviastes. Rezemos. 

 

3-Concedei todo bem e prosperidade a nossos parentes. Daí-lhes vossa bênção e a 

recompensa eterna. Rezemos. 

 

4-Confortai os que vivem sobrecarregados no trabalho. E defendei a dignidade dos 

marginalizados. Rezemos.  

 

5-Abri as portas da vossa misericórdia para aqueles que hoje partiram desta vida. E 

acolhei-os com bondade no vosso Reino. Rezemos.   

 

Dirigente: Ao concluirmos nossas preces, Juntos rezemos a oração que o Senhor nos 

ensinou!  

Pai nosso, que estais nos céus...  

 

Dirigente: recorramos à intercessão de Maria Santíssima, com as palavras que o Anjo a 

saudou, para que ela nos ajude a trilhar nossos passos no caminho de Seu Filho Jesus 

Cristo.  

 

Dirigente: O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 



 

6 

Todos: E ela concebeu do Espírito Santo. 

Todos: Ave Maria, cheia de graça,... 

Dirigente: Eis aqui a serva do Senhor 

Todos: faça-se em mim segundo a vossa Palavra. 

Todos: Ave Maria, cheia de graça,... 

Dirigente: E o Verbo se fez carne (todos reverenciam). 

Todos: E habitou entre nos.  

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Rogai por nos Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos: infundi Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, 

que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por 

sua paixão e morte na Cruz, cheguemos a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso 

Senhor. Amem.  

 

BÊNÇÃO FINAL: 

 

Dirigente: Que o Deus pai de bondade nos abençoe hoje e sempre, nos livre de todos os 

males e perigos e nos conduza a vida eterna. Amem!  

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!  
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Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus. 

 

Canto final: 

Santa Mãe Maria, nessa travessia 

Cubra-nos Teu manto cor de anil 

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida 

Santa padroeira do Brasil. 

Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

 

 


