MEMÓRIA DE SÃO CORNÉLIO E SÃO CIPRIANO, MÁRTIRES
16 de setembro de 2020
PREPARANDO O AMBIENTE DE ORAÇÃO:
Para se ter frutos verdadeiros a oração tem que iniciar com o silêncio da mente e do
coração. Quando as coisas do mundo silenciam, Deus fala. Faça-se então um momento de
silêncio interior... pois a melhor preparação para ler, meditar e rezar a Palavra de Deus é
a do coração.
Coloque uma toalha, uma Bíblia, uma vela e se quiser flores. Hoje dia 16 de
setembro a Igreja celebra os mártires: São Cornélio e São Cipriano.
São Cornélio foi eleito Papa no ano 251. Nesta época a Igreja Católica Apostólica
Romana sofria perseguições por parte do Império Romano e o Imperador Galo o mandou
ao exílio por ser um Papa de uma fé decidida em Jesus Cristo e de um amor fraterno
intenso e no ano 253 sofreu o martírio.
São Cipriano nasceu em Cartago por volta do ano 210, de uma família pagã era
professor de grande sabedoria e também advogado e converteu ao cristianismo com
quase 40 anos e foi ordenado sacerdote e eleito bispo de Cartago em 249. Dizia que o
amor fraterno, a fé decidida, os jejuns e as orações com todo o povo, eram armas celestes
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para os cristãos manterem-se de pé. Foi exilado e decapitado em 14 de setembro do ano
258.
INICIANDO A ORAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo: amém
Canto: Toda a Bíblia é Comunicação (https://www.youtube.com/watch?v=Fl4NzqnTnzE)
Ref.: Toda bíblia é comunicação/ De um Deus amor, de um Deus irmão
É feliz quem crê na revelação/ Quem tem Deus no coração
1. Jesus Cristo é a Palavra/ Pura imagem de Deus Pai/ Ele é vida e verdade, a suprema
caridade
2. Os profetas sempre mostram/ A vontade do Senhor/ Precisamos ser profetas/ Para o
mundo ser melhor.
LEITURA: Evangelho de São Lucas capítulo 7, 31-35.
Leia algumas vezes este texto:
1. A quem Jesus se dirige esta mensagem: ao povo ou as autoridades religiosas? Se
você voltar em Lc 7,29-30 terá: “Todo o povo, e até mesmo os cobradores de
impostos deram ouvidos à pregação de João. Reconheceram a justiça de Deus e
receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da Lei, rejeitando o
batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus”
2. Esta geração é comparada com atitudes infantis, ou seja, de crianças. Como
entender isso?
3. Na época de Jesus 90% do povo não sabia nem ler e nem escrever. Ao dizer que “a
sabedoria foi justificada por todos os seus filhos” Jesus quis afirmar que o povo
simples e humilde era mais sábio que os doutores da Lei?
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MEDITAÇÃO: deixe o Espírito Santo iluminar sua mente e seu coração. O que Jesus quis
dizer ao comparar a geração de seu tempo que são “como crianças que se sentam nas
praças, e se dirigem aos colegas, dizendo: ‘Tocamos flauta para vós e não dançastes;
fizemos lamentações e não chorastes!’”
Será que a nossa geração de hoje continua do mesmo jeito? Somos sensíveis ou
insensíveis aos ensinamentos de Jesus?

ORAÇÃO: a palavra oração significa ORAR + AÇÃO.
Como entender a missão de João Batista leia o texto anterior a este, Lucas 7,24-30.
João é criticado por ser muito duro em seus ensinamentos e pregar um batismo de
conversão e a viver isolado no deserto...
Como entender a missão de Jesus que vive junto com o povo pobre e sofredor.
Criticado pelas autoridades religiosas da época dizendo que “Ele é um comilão e beberrão,
amigo dos publicanos e dos pecadores!”...
Como batizados e ungidos em Jesus também nós somos sacerdotes, profetas e reis.
Estamos cumprindo a missão a qual Jesus nos enviou?

CONTEMPLAÇÃO: no sentido de ver e enxergar as maravilhas de Deus não só com os
olhos, mas principalmente com o coração. Assim se alguém tocar flauta vamos dançar de
alegria e se alguém fizer uma lamentação vamos verdadeiramente chorar... A primeira
leitura de hoje tirada de 1Cor 12,31—13,13 nos mostra que o caminho
incomparavelmente superior a todos é o do AMOR que vem da palavra grega ágape.
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Algumas bíblias traduzem por caridade que é o amor na prática, mas na origem a tradução
correta é o AMOR.
Lembra da música que diz: “Mais o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha
tanto amor”. Que o exemplo deixado a nós por São Cornélio e São Cipriano nos ajudem a
viver o amor de Cristo.
Para finalizar e aqui esqueça tempo ouça está linda música do Pe Zezinho: “Um certo
Galileu”. Escute Deus falando com você e faça a mais pura contemplação com sua mente
e o seu coração.
Qual é a sua missão na praça e no jardim do mundo?
Música: Um Certo Galileu (https://www.youtube.com/watch?v=Zp2T5sDkMVc)
1. Um certo dia, a beira mar/ Apareceu um jovem Galileu./ Ninguém podia imaginar
Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava./ Seu jeito simples de conversar
Tocava o coração de quem o escutava
E seu nome era Jesus de Nazaré/ Sua fama se espalhou e todos vinham ver./ O
fenômeno do jovem pregador/ Que tinha tanto amor
2. Naquelas praias, naquele mar/ Naquele rio, em casa de Zaqueu/ Naquela estrada,
naquele sol/ E o povo a escutar histórias tão bonitas/ Seu jeito amigo de se
expressar/ Enchia o coração de paz tão infinita
3. Em plena rua, naquele chão/ Naquele poço e em casa de Simão/ Naquela relva, no
entardecer/ O mundo viu nascer a paz de uma esperança/ Seu jeito puro de
perdoar/ Fazia o coração voltar a ser criança
4. Um certo dia, ao tribunal/ Alguém levou o jovem Galileu/ Ninguém sabia qual foi o
mal/ E o crime que ele fez; quais foram seus pecados/Seu jeito honesto de
denunciar/ Mexeu na posição de alguns privilegiados
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E mataram a Jesus de Nazaré/ E no meio de ladrões puseram sua cruz/ Mas o
mundo ainda tem medo de Jesus/ Que tinha tanto amor
5. Vitorioso! Ressuscitou!/ Após três dias à vida Ele voltou/ Ressuscitado, não morre
mais/ Está junto do Pai/ Pois Ele é o Filho Eterno/ Mas ele vive em cada lar/ E onde
se encontrar/ Um coração fraterno
Proclamamos que Jesus de Nazaré/ Glorioso e Triunfante,/ Deus Conosco está!/
Ele é o Cristo e a razão da nossa fé/ E um dia voltará!
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