MEMÓRIA DO MARTÍRIO DE SÃO JOÃO BATISTA
29 de agosto de 2020
O “maior dentre os nascidos de mulher”, segundo o elogio de
Jesus, morreu vítima de sua fé nos valores de conversão
messiânica que havia pregado.
PREPRANDO O AMBIENTE: sobre a mesa, a Bíblia aberta no texto bíblico a ser meditado
(Mc 6, 17 – 29), um crucifixo, uma vela e um pano/toalha/flor vermelha lembrando o
martírio de São João Batista.
Ao rezar a Leitura Orante da Palavra de Deus de hoje, peça esta graça:
Senhor, fortalece a minha fé para que eu testemunhe sempre o que é justo e verdadeiro.
Dirigente: Hoje recordamos o martírio de São João Batista, o santo que deu a vida por
Jesus Cristo. A celebração do seu martírio tem origens antigas (século V, na França e
século VI, em Roma). Está vinculada à dedicação da Igreja construída em Sebaste, na
Samaria, sobre o suposto túmulo do Precursor de Jesus, na vida e na morte. João Batista
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foi um homem de coragem e de princípios, não tinha medo de enfrentar a falsidade e
defender a verdade. Morreu por razões políticas e morais. Herodes tinha medo de sua
força de atração que reunia o povo com facilidade e Herodíades não aceitava as suas
críticas. A seu exemplo e sob sua intercessão sejamos também fiéis ao Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
Dir.: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
REFRÃO ORANTE INICIAL: Quem por mim perde a vida.
https://www.youtube.com/watch?v=JQBdM_lCApQ
QUEM POR MIM PERDE A VIDA, POR MIM!
QUEM POR MIM PERDE A VIDA!
ESTE SIM, A ENCONTRARÁ E HÁ DE VIVER.
VIVERÁ PARA SEMPRE!
LEITURA: O que diz o texto bíblico?
No Evangelho de hoje, vemos que João Batista vai ser morto. Faça a leitura do texto,
quantas vezes julgar necessário e destaque as palavras que mais chamaram sua atenção.
Identifique os personagens que surgem durante a narrativa. O que fazem esses
personagens? Que mensagem o Evangelho transmite? O que Jesus ensina? Qual é o tema
central do texto?
Leia pausadamente e com atenção de discípulo, o Evangelho Segundo Marcos 6, 17 – 29.
MEDITAÇÃO: O que o texto diz para mim, hoje?

2

Neste momento de meditação da Palavra, faça um instante de silêncio e mantenha em
sua mente e em seu coração o texto bíblico, o qual você está rezando. Se sentir
necessidade, leia-o novamente e escute o que Jesus lhe diz.
INTERROGUE-SE: sou capaz de dar testemunho? Sou coerente com a minha fé? A minha
verdade é a verdade de Deus? Tenho e me submeto a outras “verdades”? Deixo-me
vencer pelos maus instintos, pela covardia, pela mentira, pelo mal? Quais sentimentos e
desejos sinto neste momento da oração?
Testemunho minha fé mesmo diante de dificuldades e oposições?
Os bispos na Conferência de Aparecida nos lembraram: “Identificar-se com Jesus Cristo é
também compartilhar seu destino: “Onde eu estiver, aí estará também o meu servo” (Jo
12,26). O cristão vive o mesmo destino do Senhor, inclusive até a cruz: “Se alguém quer
vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga” (Mc 8,34). Estimulanos o testemunho de tantos missionários e mártires de ontem e de hoje em nossos povos
que têm chegado a compartilhar a cruz de Cristo até a entrega de sua vida ”. (DAp 140)
ORAÇÃO: O que o texto o(a) leva a dizer a Deus?
Faça a sua oração apresentando ao Senhor o que deseja o seu coração. Agradeça, louve,
peça ao Senhor, pois Ele está com você. Não deixe de fazer uma oração pessoal, mesmo
que mentalmente. Reze com a Igreja e pela Igreja a oração a seguir:
Pai Santo, que deste ao Batista força capaz de fazê-lo temido pelos poderosos do seu
tempo, arma a tua Igreja com os mesmos poderes – fé, verdade, coragem e generosidade
– para que seja no mundo o sinal do teu Reino de Amor já presente em nós. Por Jesus
Cristo, teu Filho e nosso Irmão, na unidade do Espírito Santo.
CONTEMPLAÇÃO: Qual meu novo olhar a partir da Palavra?
Sinto-me discípulo(a) de Jesus, mesmo nas horas de provações, quando a injustiça,
mentira, calúnia se manifestam perto de mim?
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Meu olhar deste dia será iluminado pela presença de Jesus Cristo e pelo esforço de
testemunhá-lo no meio em que estou.
BÊNÇÃO
Dir.: Deus todo poderoso nos abençoe na sua bondade e infunda em nossos corações a
sabedoria da salvação.
T: Amém.
REFRÃO ORANTE FINAL: Reza e espera.
https://www.youtube.com/watch?v=cBKMbAS-3Nw
NÃO TE PREOCUPES, REZA E ESPERA,
DEUS ESCUTA A TUA ORAÇÃO.
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