SEGUNDA-FEIRA DA XXIII SEMANA DO TEMPO COMUM
07 de setembro de 2020
PROVIDENCIAR: um crucifixo sobre uma mesa, uma imagem de Nossa Senhora ou outro
Santo de devoção da família, uma vela, a Bíblia Sagrada (deixá-la aberta no texto bíblico
que vai ser proclamado). Procure primeiramente organizar-se interiormente para este
momento de oração com a Palavra de Deus. Coloque-se inteiramente na presença de
Deus, reservando um momento do seu dia! Se possível vivencie este momento em família.
Esta atitude fará com que o momento de oração seja expressão de fé e vida comunitária.

CANTO:
A Bíblia é a Palavra de Deus,
semeada no meio do povo.
Que cresceu, cresceu e nos transformou,
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ensinando-nos viver num 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.

SAUDAÇÃO INICIAL:

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

D: Na alegria de estarmos na presença do Senhor, queremos neste momento sentir a
suavidade de sua misericórdia e assim experimentarmos seu amor para conosco. Neste
dia rezemos pela nossa Pátria. Mesmo vivenciado tempos difíceis, peçamos ao Senhor a
graça de vivenciarmos a solidariedade, a partilha e a esperança de dias melhores. Que em
nossa terra de Santa Cruz reine a paz, a justiça e a concórdia, e que sejamos realmente
um povo livre e feliz.
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

- 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.

Oremos: Ó Deus que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações,
derramai por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo, e realizai agora no
coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

D. Ouçamos a Palavra do Senhor:

Canto:
Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar.
Por isso meu coração se abre para escutar (bis).

1.LEITURA ORANTE:
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- (Procure criar silêncio interior, predispondo-se a escutar. Faça uma leitura lenta e atenta
do texto, deixando com que a Palavra penetre o seu interior).
Evangelho do dia – 23ª Semana do Tempo Comum: Lucas 6, 6-11.
(Silêncio orante)
2. MEDITAÇÃO:

- Na sinagoga, todos os homens adultos podiam comentar as Sagradas Escrituras e
ensinar. Mas quando Jesus ensinava, era diferente, falava de Deus de um jeito novo, e de
um modo novo de viver. Prestava atenção às pessoas que precisavam de ajuda, tinha
convicções firmes e não se deixava levar pelo medo de perigos e ameaças. Dizia a verdade
e seguia a verdade. Os “detentores” do saber sentiam-se menosprezados e ofendidos,
pois o Cristo libertava as pessoas e atraía a multidão. Jesus preferia “perder tempo” com
os pobres e oprimidos. E nós como estamos gastando nosso tempo? Como tem sido nossa
atenção para com aqueles que estão ao nosso redor.

3. ORAÇÃO:
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- O Senhor apenas demonstra seu amor e nos atrai para junto dele, tornando-nos seus
verdadeiros filhos e filhas. Os escribas e fariseus não aceitam a bondade e a misericórdia
de Cristo, que liberta e salva. Quando nos fechamos em nosso orgulho, tendemos para a
morte e não para a vida. Nossa vida de oração e intimidade com o Senhor deve nos levar
a estarmos abertos uns aos outros, e ao mesmo tempo nos libertar de todas as nossas
enfermidades.

4. CONTEMPLAÇÃO:
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- “Levanta-te e vem para o meio”. Ouçamos a voz do Senhor que nos convida a nos
levantarmos de nossas quedas, de nossos pecados, de nossas enfermidades. Ele não só
nos convida a levantarmos como nos estende a sua mão, faz-nos sentar com ele a sua
mesa, enxuga nossas lágrimas, e faz de nós novas criaturas.

Canto:

Tu és minha vida, outro Deus não há.
Tu és minha estrada, a minha verdade.

Em tua Palavra eu caminharei,
enquanto eu viver e até quando Tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois, estás aqui.
Tu estás no meio de nós.

Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria,
Filho eterno e Santo, homem como nós.
Tu morreste por amor, vivo estás em nós
Unidade Trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei:
tu retornarás, e abrirás o Reino dos Céus!

Tu és minha força, outro Deus não há!
Tu és minha paz, minha liberdade.
Nada nesta vida nos separará.
Em tuas mãos seguras minha vida guardarás.
Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei!

ORAÇÃO CONCLUSIVA:
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D. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e
bendita. Ave Maria...
- Concedei, ó Pai, a vossa bênção à nossa família, e dai-nos a alegria na esperança, a
fortaleza na tribulação, a perseverança na oração, a solicitude atenta às necessidades de
nossos irmãos e irmãs. Permaneceremos unidos e abençoados, em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.

7

