QUARTA-FEIRA DA XXIII SEMANA DO TEMPO COMUM
09 de setembro de 2020
PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia aberta em Lc 6, 20-26 e com
aquilo você achar adequado. Prepare principalmente o coração com tranquilidade e
alegria no Senhor.
ORAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: Hoje o Evangelho nos fala das bem aventuranças. Jesus diz quem são os felizes,
os agraciados no reino de seu Pai. Para podermos apreender bem a Palavra proposta para
hoje, peçamos as luzes do Espírito Santo.
Vinde Espírito Santo...

1) LEITURA:
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia!
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Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
A Mensagem da alegria ouviremos, aleluia!
De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Ler Lc 6, 20-26.
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2) MEDITAÇÃO:
O que diz o texto?
Qual é a mensagem de Jesus?
Jesus elenca quem são os bem aventurados, os agraciados, os felizes no reino de
seu Pai. Estes são: os pobres, os famintos, os que choram, os odiados e os insultados. A
lógica de Jesus é diferente da lógica dos homens. Repare que todos aqueles que ele elenca
como felizes são, diante dos olhos do mundo, infelizes. Ninguém quer ser pobre, passar
fome ou ser insultado. Jesus ainda elenca os “ai de vós”, ou seja, os infelizes aos olhos de
Deus, são estes: os que tem fartura, os que riem e os aclamados. É interessante como que
o Messias contradiz a lógica do mundo que oprime e descarta os menos favorecidos.
Jesus fala que felizes são os pobres. Deus tem um amor preferencial pelos pobres e
quer que seus seguidores também tenham. Mas pobre aqui não é apenas financeiramente

falando, mas também os pobres de felicidade (os que choram), os pobres de amor (os
odiados), os pobres de paz (os insultados). Ajudar e estar ao lado daqueles que sofrem é
uma árdua missão. É muito fácil estar perto de quem é feliz, rico, pra cima. Mas é um
desafio estar ao lado daqueles que pedem socorro. Jesus, em seu amor infinito, sente
pena daqueles que sofrem e se indigna com a soberba daqueles que muito tem e não
partilham com os necessitados. Este Evangelho é, também, um alerta social.

3) CONTEMPLAÇÃO:
O que diz o texto para mim?
O que diz o texto para nós (família, comunidade, paróquia etc.)?
Nós ajudamos os menos favorecidos financeiramente? Como?
E em relação aos outros tipos de pobre? O que fazemos para ajuda-los?
O texto também é uma consolação. O mundo é repleto de injustiças, poucos com
muito e muitos sem nada. Mas no futuro celeste, tudo será justo. A alegria será plena e a
felicidade perpetua.

4) ORAÇÃO:
Dirigente: Rezemos por todos que sofrem neste mundo, para que encontrem alento na
esperança da vida eterna. Mas lembremos que a oração apenas não é suficiente, é preciso
fazer, é preciso ajudar, é preciso amar.
Pai Nosso...
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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.
Canto final:

Um dia, como qualquer outro dia
O Senhor me criou para uma grande missão
Um jovem, como qualquer outro jovem
O Senhor me chamou para uma grande missão
Eu nada sabia, eu nada entendia
Eu nada previa de uma grande missão
Eu me encantei, me apaixonei
O barco larguei por uma grande missão
Eu disse sim, ó Senhor
Eu disse sim por amor
Pronto pra ir eu estou para uma grande missão
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Eu disse sim, ó Senhor
Eu disse sim por amor
Pronto pra ir eu estou para uma nova missão
Um mundo, como qualquer outro mundo
O Senhor me elegeu para uma grande missão
Um povo, como qualquer outro povo
O Senhor me enviou para uma grande missão
Eu não resisti, eu quase morri
Chorei e sorri por uma grande missão
A vida arrisquei, eu tudo deixei
E a cruz carreguei por uma grande missão
da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o
vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e
Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. E
inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados.
São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém.
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