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SEGUNDA-FEIRA DA XXII SEMANA DO TEMPO COMUM 

31 de agosto de 2020 

Preparando o ambiente: Uma mesa, com toalha, vela, a Bíblia e algumas flores. 

 

CANTO: VINDE ESPÍRITO SANTO (ELIANA RIBEIRO) 

https://www.youtube.com/watch?v=iHCzuGvF7Oo 

 

Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. 

Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. 

 

Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, 

E tudo será criado e renovareis a face da terra. (... a face da terra) 

https://www.youtube.com/watch?v=iHCzuGvF7Oo
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Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu senhor. 

Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim, morada do senhor. 

 

Como um sacrário vivo levando o amor, revelando coisas que eu não 

sei, mistérios do grande autor, se eu conhecer, por nada eu trocarei. 

Se eu conhecer por nada eu trocarei. 

Se eu conhecer por nada eu trocarei. 

 

SAUDAÇÃO INICIAL 

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

T.: Amém. 

D.: Pai de bondade, por amor de Vosso Filho Jesus e na ação do Espírito Santo, fazei que 

nesse último dia do mês, em que celebramos e refletimos sobre o chamado que fazes a 

cada um de nós, possas abrir o nosso coração para meditar Vossa Palavra. Por Cristo, 

Senhor nosso. 

T.: Amém. 
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I – LEITURA 

CANTO DE ACLAMAÇÃO À PALAVRA: É COMO A CHUVA QUE LAVA 

 

É como a chuva que lava 

É como o fogo que arrasa 

Tua palavra é assim 

Não passa por mim sem deixar um sinal 

 

Tenho medo de não responder 

De fingir que eu não escutei 

Tenho medo de ouvir o teu chamado 

Virar do outro lado 

E fingir que não sei 

 

Evangelho (Lucas 4,16-30) 
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II – REFLEXÃO 

D.: "Jesus apresenta em sua terra natal o programa de sua opção preferencial pelos 

pobres" (Puebla), expressão com as imagens de Isaías. Sua palavra é um sinal de Deus que 

provoca de um lado a admiração e de outro lado a oposição. 

L1: Como temos reagido a essa proposição de Jesus de anunciar a Boa Nova aos pobres? 

L2: Somos conscientes da missão de proclamar a libertação aos cativos e aos cegos; para 

libertar os oprimidos? 

L1: Vamos refletir nesse provérbio que Jesus coloca. "Médico, cura-te a ti mesmo" o que 

Ele quer nos dizer? 

L2:  Será que muitas vezes ainda achamos que nenhum profeta é bem recebido em sua 

pátria? 

L1: Como podemos hoje vivenciar essas palavras de Jesus? 

 

III – CONTEMPLAÇÃO  

D.: Num minuto de silêncio vamos imaginar Jesus entrando em nossas casas e falando 

com cada um de nós. 
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IV – PRECES 

D.: Invoquemos a Deus Pai, nossa única e eterna esperança pedindo por nossas 

necessidades e pelas necessidades das nossas Comunidades. 

1. Pai de Bondade conceda-nos a graça de sermos fiéis à nossa vocação de anunciadores 

da Vossa Palavra. Nós vos rogamos! 

_ Senhor, ouvi-nos! 

2. Fazei-nos atentos aos mais necessitados, que sejamos sinais de esperança e apoio. Nós 

vos rogamos! 

3. Inspirai-nos a valorizar cada vez mais a meditação do Evangelho. Nós vos rogamos! 

4. Que nossas famílias possam ser sementeiras de vocações missionárias. Nós vos 

rogamos! 

D.: Acolhei Senhor nossos pedidos! 

 

D.: Gesto concreto: O que podemos fazer para que nossas comunidades possam valorizar 

e acolher todas as pessoas que chegam de outros lugares? 

 

CANTO: QUERO OUVIR TEU APELO (MÍRIA KOLLING) 

https://www.letras.mus.br/miria-kolling/1298623/ 

 

https://www.letras.mus.br/miria-kolling/1298623/
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Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder. 

Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor. 

 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. 

Pois disponível estou para sevir-te, Senhor. 

 

Dia a dia, tua graça me dás; nela se apóia o meu caminhar. 

Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer? 

 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. 

Pois disponível estou para sevir-te, Senhor. 

 

BÊNÇÃO FINAL 

D.: O Senhor esteja convosco. 

T.: Ele está no meio de nós. 

D.: Concedei, ó Deus a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca se afastem da vossa 

vontade e sempre se alegrem com os vossos benefícios. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 

D.: Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
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T.: Amém. 

D.: Em nome do Senhor fiquemos em paz e o Senhor nos guarde. 

T.: Graças a Deus. 

 

 


