MEMÓRIA DE SÃO GREGÓRIO MAGNO, PAPA E DOUTOR DA IGREJA
03 de setembro de 2020
“Dos ingleses outrora apóstolo, dos anjos agora irmão,
à grei que a igreja congrega, estende, Gregório, a mão!”.
PREPARANDO O AMBIENTE:
Amado irmão e irmã, prepare em sua casa um ambiente que possibilite a oração, deixando
próximo de ti uma Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa oração (Lc. 5, 1-11).
Você pode procurar músicas indicadas nos meios virtuais e se servir deles durante a
oração, desde se certifique para que notificações não lhes atrapalhem.
Ao preparar o ambiente procure envolver todos os membros de sua família, de modo que
todos se sintam envolvidos e importantes em tão sublime momento. Desconecte-se do
ritmo acelerado cotidiano, procurando fazer nesse momento uma verdadeira escuta da
voz de Deus que irá lhe falar ao coração e à vida por meio de sua Palavra.
CANTO INICIAL
Há um barco esquecido na praia / Já não leva ninguém a pescar
É o barco de André e de Pedro /Que partiram pra não mais voltar
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Quantas vezes partiram seguros / Enfrentando os perigos do mar
Era chuva, era noite, era escuro / Mas os dois precisavam pescar
De repente aparece Jesus / Pouco a pouco se acende uma luz
É preciso pescar diferente / Que o povo já sente que o tempo chegou
E partiram sem mesmo pensar / Nos perigos de profetizar
Há um barco esquecido na praia (3vz)
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: irmãos, peçamos que venha sobre nós o Santo Espírito de Deus, iluminando
nossos pensamentos, nossas casas, nossas famílias, enfim, nossa vida! E assim,
conhecendo o Cristo e os mistérios por Ele e Nele revelados, todo nosso agir e proceder
seja conforme sua santa vontade. Cantemos:
Vem Espírito Santo vem! Vem Iluminar! (Bis)
Nosso pensamento vem, Iluminar!
Nosso coração vem, Iluminar!
Nossa família vem, Iluminar!
Nossa comunidade vem, iluminar! (R.)
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.
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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.
Dirigente: Tendo pedido sobre cada um de nós, sobre nosso pensamento, sobre nossa
vida o Santo Espírito, cantemos aclamando a Palavra de Deus que será proclamada:
É como a chuva que lava! É como o fogo que arrasa!
Tua Palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal! (Bis)
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
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EVANGELHO – Lucas 5, 1-11 (ler da própria Bíblia).
Momento de partilha: O dirigente propõe e instiga a família há partilhar um pouco sobre
o Evangelho. Para tanto, se propõem as seguintes indagações:
• Jesus se serve da barca de Simão, seria por acaso?
• Aqueles pobres homens nada traziam em suas redes, mas pelo mandato de Cristo
avançaram para águas profundas e pescaram muitos peixes, que nos deixa claro
esse fato?
• Após a pesca, qual a atitude de Pedro? O que lhe responde Jesus?
No Evangelho proposto para hoje, contemplamos o Cristo confiando a Pedro o
apostolado da Igreja. Jesus decide por se servir da barca de Pedro, que representa a igreja

peregrina, para conduzir toda a humanidade em direção ao céu. Pedro e os demais a
apóstolos eram pobres pescadores, mas com sua simplicidade e limitações atenderam ao
chamado de Jesus que, por meio da pesca milagrosa, pode demonstrar a eles quão grande
é o seu poder e quão sublime é a missão que a eles confiou.
São Gregório, sucessor da missão de Pedro, era um cidadão romano, nasceu no ano
de 540. Em sua vida, primeiro optou pela política, chegando a ser prefeito de Roma.
Depois abraçou a vida religiosa, sendo eleito Papa no ano de 590, permanecendo até sua
morte em 605. Sua fama era de imensa sabedoria, sempre se empregando no cuidado dos
mais pobres e na propagação da fé. Concluindo a meditação da Palavra e contemplando
a maravilha de um Deus que age em meio a seu povo santo, contemplemos um trecho da
Homilia deste grande Doutor da Igreja:
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“Que, pois, ou que espécie de sentinela sou eu, que não estou de pé no monte da ação,
mas ainda deitado no vale da fraqueza? Poderoso é, porém, o criador e redentor do
gênero humano para conceder-me, a mim, indigno, a elevação da vida e a eficácia da
palavra. Por seu amor, me consagro totalmente à sua palavra.”
(Das homilias sobre Ezequiel, de São Gregório Magno, papa).
A PALAVRA NOS CONVIDA A AÇÃO
• O que posso extrair como lição para a minha vida?
• Enquanto Cristãos, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Como temos
dedicado a Deus nossas vidas?
• O que me proponho, como atitude concreta?
Que possamos, neste dia, comtemplar a grandiosidade de Deus que ama e sempre
conduz seu Povo. Um Deus que continuamente chama e capacita santos homens e

mulheres para empregarem suas vidas em prol da edificação de um Reino de Paz, Justiça
e união.
ORAÇÃO CONCLUSIVA:
Dirigente: Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de
todos os males e nos conduza à vida eterna! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!
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Canto final:
Se ouvires a voz do vento / chamando sem cessar;
Se ouvires a voz do tempo / Mandando esperar;
A decisão é tua / A decisão é tua;
São Muitos os convidados / São muitos os convidados;
Quase ninguém tem tempo! / Quase ninguém tem tempo!

