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QUINTA-FEIRA DA XXIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

10 de setembro de 2020 
 

PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia aberta em Lc 6, 27-38 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 de como devemos proceder em nossas relações 

interpessoais, Ele dá dicas de como ser discípulo dEle na sociedade. Para podermos 

apreender bem a Palavra proposta para hoje, peçamos as luzes do Espírito Santo. 

Vinde Espírito Santo... 
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1) LEITURA: 

Eu vim para escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu gosto de escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu quero entender melhor 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

O mundo ainda vai viver 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Ler Lc 6, 27-38. 
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2) MEDITAÇÃO: 

O que diz o texto? 

Qual é a mensagem de Jesus? 

 Assim como no Evangelho de ontem, fica claro que a lógica de Jesus é diferente da 

lógica do mundo. Amar os inimigos e bendizer os que nos amaldiçoam são exemplos de 

ações concretas que nos levam a viver a santidade proposta por Jesus. Impera na 

sociedade atual o regime da vingança. Expressões como: “fulano teve o que merece” ou 

“Deus tarda mais não falha” ou “fulano está pagando o que fez pra mim” ou “eu não vou 

descansar enquanto fulano não pagar tudo que ele me fez”, são exemplos do império do 

espírito de vingança. O espírito cristão é diferente, pois ele é o da misericórdia e do 

perdão. Perdoar mesmo aquele que não nos pediu perdão. A mágoa e o rancor fazem mal 

apenas para que sente, é um atraso de vida. 

 Jesus também alerta que devemos julgar os outros, pois nós também somos 

pecadores. O único juiz é Deus, ninguém mais. Portanto devemos nos lembrar antes de 

apontarmos o dedo para o outro, que não somos dignos de fazer nenhum julgamento. 

Caminhemos sob a luz da misericórdia. 

 

3) CONTEMPLAÇÃO: 

O que diz o texto para mim? 

O que diz o texto para nós (família, comunidade, paróquia etc.)? 

Em nossas comunidades tem-se muito julgamento alheio? 
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 Em nossas igrejas sempre tem aqueles que se acham os santos da comunidade. São 

os descendentes longínquos dos fariseus. Falam de todos: dos padres, dos diáconos, dos 

seminaristas, do bispo, dos coordenadores, dos membros das pastorais etc. São as 

fofoqueiras e fofoqueiros de plantão. O costume de falar mal do irmão de comunidade é 

um câncer em nossas paróquias. Apreendamos a nos reconhecer pecadores e perceber 

que não temos “moral” para julgar ninguém. Não queiramos fazer como Adão e Eva, ou 

seja, querer tomar o lugar que é de Deus. 

 

4) ORAÇÃO: 

Dirigente: Rezemos por nossas comunidades para que sejam libertas do pecado da fofoca 

e que reine nelas a misericórdia e o amor que vem de Deus. 

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. 
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Canto final: 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. 

Pois disponível estou para sevir-te, Senhor (2x) 

 


