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SEXTA-FEIRA DA XXII SEMANA DO TEMPO COMUM 

04 de setembro de 2020 

O sol nasceu! Uma nova oportunidade que Deus nos dá de aproximarmo-nos Dele, e de 

nossos irmãos. Um novo dia para buscarmos a conversão, para alimentarmo-nos da 

palavra de Jesus, fonte de vida e salvação. Aproveitemos este momento único em nosso 

dia, e mergulhemos no Evangelho. Ouçamos o Deus que nos ama, e por isso mesmo, vem 

ao nosso encontro pela Palavra.  

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO: No momento de reunião da família, colocar a Bíblia 

aberta no texto a ser rezado (Lc 5.33-39). Um crucifixo sobre uma mesa e uma vela (se for 

possível).  

 

INICIANDO EM NOME DA TRINDADE: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Amém. 
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INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO:  O Espírito Santo abre nosso ser para a novidade de 

Deus: Jesus e seu evangelho. Sem o Espírito de Deus, o jejum é uma prática egoísta, sem 

sentido. Com o Espírito de Deus, é sinal de conversão e porta para a caridade. Peçamos 

ao Espírito Santo que nos ilumine neste momento de oração. 

 

CANTANDO PARA INICIAR (Senhor e Criador – Pe. Zezinho 

https://www.youtube.com/watch?v=p5WwgJi8Oi0) 

Senhor e Criador que és nosso Deus 

Vem inspirar estes filhos teus 

Em nossos corações derrama tua paz 

E um povo renovado ao mundo mostrarás 

 

Sentimos que tu és a nossa luz 

Fonte do amor, fogo abrasador 

Por isso é que ao rezar em nome de Jesus 

Pedimos nesta hora os dons do teu amor 

 

Se temos algum bem, virtude ou dom 

não vem de nós, vem do teu favor 

https://www.youtube.com/watch?v=p5WwgJi8Oi0
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Pois que sem ti ninguém 

Ninguém pode ser bom 

Só tu podes criar a vida interior 

 

Infunde, pois agora em todos nós 

Que como irmãos vamos refletir 

A luz do teu saber e a força do querer 

A fim de que possamos juntos construir 

 

E juntos cantaremos sem cessar 

Cantos de amor para te exaltar 

És Pai, és Filho e és Espírito de paz 

Por isso em nossa mente 

Tu sempre reinarás. Amém, aleluia 

 

LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre o seu interior) 

Evangelho da Sexta-feira da 22ª Semana do Tempo Comum: Lc 5,33-39. 

Perguntas para ajudar: O que o texto está dizendo em si? Quem aborda Jesus? O que 

querem saber Dele? Qual a resposta de Jesus? Quem seria o noivo na comparação que 
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Jesus fez? Será que visão dos fariseus e mestres da lei sobre o jejum é a mesma que Jesus 

tem? (Aqui vale a pena voltar alguns versículos na leitura).  

 

MEDITAÇÃO: medite o texto bíblico ajudado/a pelas perguntas abaixo ou outras que você 

mesmo possa intuir. 

• O que Deus está nos dizendo através deste trecho da Bíblia?  Deixar que Deus nos 

fale agora! Qual versículo mais chamou a atenção? (pode ser interessante repeti-lo 

em voz alta).  

• Parece que Jesus neste texto não é muito favorável à prática do jejum. Mas quando 

lemos Mt 6,1-18, Nosso Senhor elenca o jejum como uma prática de fé. Inclusive, 

muito recomendada pela Igreja, especialmente durante a quaresma. E agora? Fazer 

ou não fazer jejum? Jesus está preocupado mais com a prática do jejum ou com o 

como se faz o jejum? Como eu vivo o exercício do jejum e da abstinência? 

• Jesus se compara com um noivo que está estre os convidados, em festa nupcial. E 

onde tem festa, tem alegria. Com a presença de Jesus, vivemos na alegria e na paz. 

E também por isso que a Igreja não recomenda o jejum aos domingos, dia da 

ressurreição. Assim, o jejum deve ser sinal da alegria de pertencer a Deus, da alegria 

de ser seguidor de Jesus, participante do Reino de justiça e amor. Quando pratico o 

jejum, faço com essa nova “roupagem” que Jesus dá? O jejum e a abstinência que 
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pratico me levam à caridade e à prática da justiça? Ou vivo com a mesma 

“roupagem” velha dos fariseus?  

 

ORAÇÃO: Neste momento, queremos falar com Deus. Ele já nos falou, e agora daremos 

nossa resposta, nosso compromisso.  

• Jesus está presente em nossa vida! Agradeçamos a Deus pela vida nova que Jesus 

nos deu em nosso batismo, que nos configura a Ele, e nos dá o compromisso de 

segui-lo. 

• Porém, ainda estamos a caminho nesta terra, buscando viver o céu aqui, para que 

um dia, quando partirmos, o Céu se abra a nós. Peçamos a Nosso Senhor que 

vivamos melhor o Reino inaugurado por Jesus, para que não sejamos insensíveis 

aos irmãos e irmãs. 

• “Ninguém coloca remendo novo em roupa velha”. Não dá para ser católico pela 

metade, só de casca. Se o batismo nos fez novas criaturas em Cristo, peçamos a 

Deus que sempre correspondermos com essa graça, através de uma conversão 

constante. 

 

Terminar rezando e cantando:  
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Música de Meditação: Banhados em Cristo 

(https://www.youtube.com/watch?v=WiUioVo_DIM)  

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram 

Somos nascidos de novo. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 

 

CONTEMPLAÇÃO: dom e compromisso 

• Qual compromisso concreto podemos assumir hoje? Como viver uma fé renovada, 

e não apenas de aparências? 

• Buscar testemunhar a novidade de Jesus, nosso Senhor.  Qual conversão, mesmo 

que pequena, precisamos alcançar hoje? 

 

BÊNÇÃO 

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:  

O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Bendigamos ao Senhor!  

Demos graças a Deus! 

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

