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SEXTA-FEIRA DA XXIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

11 de setembro de 2020 

 

PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia, aberta em Lc 6, 39-42, 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: Assim como ontem, hoje o Evangelho nos alerta para o pecado da hipocrisia. 

Para podermos apreender bem a Palavra proposta para hoje, peçamos as luzes do Espírito 

Santo. 

Vinde Espírito Santo... 
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1) LEITURA: 

Buscai primeiro o Reino de Deus 

E a sua justiça 

E tudo mais vos será acrescentado 

Aleluia! Aleluia! 

 

Não só de pão o homem viverá, 

Mas de toda palavra 

Que procede da boca de Deus 

Aleluia! Aleluia! 

Ler Lc 6, 39-42. 

 

2) MEDITAÇÃO: 

O que diz o texto? 

Qual é a mensagem de Jesus? 

 A falta de humildade, ou seja, o orgulho, é a raiz de todos os problemas do mundo. 

O orgulho nos faz ficar cegos para as nossas fragilidades e nos faz ter a tola ilusão de que 

somos melhores que os outros. Quando isso acontece, nós vemos defeitos em tudo e em 

todos. E nos achamos os perfeitos do mundo. Essa atitude pecaminosa é figurada na Bíblia 
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na pessoa dos fariseus. Eles pregavam e cobravam o seguimento da lei que eles mesmo 

não cumpriam.  

 A arrogância dos fariseus, em se acharem melhores que os outros, fecharam-lhe os 

olhos, não permitindo que eles vissem que Aquele que estava diante deles era o Messias, 

o Filho de Deus. O orgulho nos impede de ver as qualidades dos outros e os nossos 

defeitos. Abramos nossos olhos, ou seja, curemos nossa cegueira com o remédio da 

humildade. Reconhecer-se pequeno diante de Deus é o único caminho para alcançar a 

santidade de vida. 

 

3) CONTEMPLAÇÃO: 

O que diz o texto para mim? 

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

 

 Em nossa vida percebemos inúmeras situações onde o orgulho fala mais alto do que 

o amor. Recentemente um jovem negro foi expulso de uma loja de um shopping pelos 

seguranças sem ter feito nada de errado, ele estava apenas comprado um presente para 

sua mãe com o dinheiro que ganhou engraxando sapatos. É interessante como as pessoas 

acham que são mais do que as outras por causa de seu sobrenome, sua cor, sua condição 

social, sua religião, seu emprego, sua formação etc. Todos nós somos iguais diante de 

Deus e não cabe a ninguém se achar mais do que o outro. O outro tem defeitos? Com 

certeza! Mas eu também tenho, pois isso não cabe a mim julgar.  
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4) ORAÇÃO: 

Dirigente: Rezemos pela nossa sociedade, para que ao invés de imperar o orgulho e a 

ambição, reine a humildade e a misericórdia.  

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. 

 

Canto final: 

Tu te abeiraste na praia 

Não buscaste nem sábios, nem ricos 

Somente queres que eu te siga 

Senhor, tu me olhaste nos olhos 

A sorrir pronunciaste meu nome 

Lá na praia eu larguei o meu barco 
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Junto a ti buscarei outro mar 

Tu sabes bem que em meu barco 

Eu não tenho nem ouro nem espadas 

Somente redes e o meu trabalho 

Refrão 

Tu minhas mãos solicitas 

Meu cansaço, que a outros descanse 

Amor que almeja seguir amando 

Refrão 

Tu, pescador de outros lagos 

Ânsia eterna de almas que esperam 

Bondoso amigo, que assim me chamas 

Refrão 

 


