TERÇA-FEIRA DA XXII SEMANA DO TEMPO COMUM
01 de setembro de 2020
PREPARAR: Primeiramente o coração, mantenha-se calmo se sereno para rezar com
atenção e devoção. Coloque no centro a Bíblia aberta em Lc 4, 31-37.
ORAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Hoje vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Que ela nos inspire a viver aquilo
que acreditamos e celebramos. Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre nós para que
possamos apreender bem o que o Senhor nos diz neste dia.
Vinde Espírito Santo...

1) LEITURA:
A Bíblia é a Palavra de Deus
semeada no meio do povo,
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que cresceu, cresceu e nos transformou,
ensinando-nos viver um mundo novo.
Deus é bom, nos ensina a viver.
Nos revela o caminho a seguir.
Só no amor partilhando seus dons,
Sua presença iremos sentir.
Ler Lc 4, 31-37.

2) MEDIDAÇÃO:
O que diz o texto?
O que diz o texto para mim?
O que diz o texto para a comunidade?
Leitor 1: A palavra chave do Evangelho de hoje é AUTORIDADE. Jesus falava com
autoridade, vai dizer o Evangelho. Que autoridade é essa? Falar com autoridade é o
mesmo que falar com moral. Quando alguém prega algo que não vive a gente diz: fulano
não tem moral para falar. Jesus, pelo contrário, vivia piamente aquilo que pregava. Os
fariseus, por outro lado, pregavam sem ter moral, sem ter autoridade. Eles não viviam
aquilo que pregavam.
Todos: Jesus falava com autoridade pois vivia aquilo que pregava.
Leitor 2: Jesus é o Filho de Deus, o Verbo Encarnado. Por ser Deus, Jesus tem autoridade
sobre tudo, até sobre os espíritos maus. É interessante perceber que um homem possuído
por um espírito impuro faz uma profissão de fé, chamando Jesus de Santo de Deus. A
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palavra daquele homem não tem valor para Jesus, pois se tratava de um espírito impuro,
por isso ele manda que ele se cale e o expulsa do corpo do pobre homem possuído. Jesus
não aceita a profissão de fé do demônio porque “ninguém pode dizer ‘Jesus é o Senhor’ a
não ser no Espírito Santo” (1 Cor 12, 3).
Todos: Somente no Espírito Santo é que podemos afirmar que cremos em Jesus. Caso
contrário, nossa fé não é verdadeira.
Leitor 3: Após a expulsão do demônio, as pessoas se assustaram com tamanha autoridade
que tinha Jesus Cristo. A autoridade de Jesus é moral, porque Ele vivia aquilo que pregava
e sobrenatural, dada sua condição divina.
Todos: Seja no céu ou na terra, Deus tem total autoridade. Mas ele respeita nossa
liberdade.

3) CONTEMPLAÇÃO:
Eu falo com autoridade quando falo de Jesus?
Será que nós somos como os fariseus, que pregavam aquilo que não viviam?
Dirigente: Todos nós somos pecadores, mas temos que ter o mínimo de concordância
entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Sejamos coerentes com nossa fé e nosso
batismo.

4) ORAÇÃO:
Dirigente: Rezemos pedindo a Deus o dom da perseverança, para que nossa vida confirme
aquilo que professamos na fé.
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Pai nosso...
Ave Maria...
Glória ao Pai...

ORAÇÃO FINAL:
Dirigente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

4

Canto final:
O povo te chama de Nossa Senhora
Por causa de Nosso Senhor
O povo te chama de Mãe e Rainha
Porquê Jesus Cristo é o Rei do céu
E por não te ver como desejaria
Te ver com os olhos da fé
Por isso ele coroa a tua imagem Maria
Por seres a mãe de Jesus
Por seres a mãe de Jesus de Nazaré
Como é bonita uma religião
Que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus

Mas depois de Jesus, o Senhor
Neste mundo ninguém foi maior
Aquele que lê a palavra Divina
Por causa de Nosso Senhor
Já sabe que o livro de Deus nos ensina
Que só Jesus Cristo é o intercessor
Porém se podemos orar pelos outros
A Mãe de Jesus pode mais
Por isto te pedimos em prece oh! Maria
Que leves o povo a Jesus
Porquê de levar a Jesus entendes mais
Como é bonita uma religião
Que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus
Mas depois de Jesus, o Senhor
Neste mundo ninguém foi maior
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