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QUINTA-FEIRA DA XXIV SEMANA DO TEMPO COMUM 

17 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:  

Toda Bíblia é comunicação. 

De um Deus amor, de um Deus irmão. 

É feliz quem crê na revelação. 
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Quem tem Deus no coração. 

 

Jesus Cristo é a Palavra. 

Pura imagem de Deus Pai. 

Ele é vida e verdade, a suprema caridade. 

 

Os profetas sempre mostram, 

a vontade do Senhor. 

Precisamos ser profetas, 

para o mundo ser melhor. 

 

SAUDAÇÃO INICIAL:  

 

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

 

D: Neste momento de oração, estando na presença do Senhor, queremos manifestar a 

ele nosso amor e assim renovar nossas esperanças.  Ele, em sua infinita misericórdia,  nos 

conduz a verdes pastagens, a fontes de águas repousantes. Que este momento de 
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encontro com o Senhor nos restaure e nos faça cada vez mais verdadeiros seguidores 

comprometidos com o anúncio do Evangelho.  

 

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). 
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1.LEITURA ORANTE: 

 

- (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 – 24ª Semana do Tempo Comum: Lucas 7, 36-50.  

 

(Silêncio orante) 

 

2. MEDITAÇÃO:  

 

 - Na página deste evangelho, vimos Jesus sendo convidado para fazer uma refeição na 

casa de um fariseu. No entanto, a acolhida é feita por uma mulher pecadora, esta unge os 

pés de Jesus com perfume. Aquela mulher foi capaz de reconhecer em Jesus, o Salvador 

e ao mesmo tempo aquele que lhe daria uma nova vida, perdoando seus pecados. Diante 

desta narrativa, somos convidados a olharmos além das aparências como fez Jesus. O 

fariseu diante da acolhida da mulher feita a Jesus, desconfiou, ficou incomodado. É 

preciso acreditar na mudança das pessoas. Peçamos ao Senhor a graça de um coração 

acolhedor, um coração que demonstre para com os irmãos e irmãs gestos de muito amor.  
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3. ORAÇÃO: 

 

- “Ela demonstrou muito amor”. Estamos diante de uma bela cena de conversão e perdão.  

Mediante um gesto de acolhida a mulher teve sua vida transformada. Deixou-se ser 

tocada pela graça de Deus, recebeu do Senhor um gesto de acolhida ainda maior. O 

Senhor a acolheu em seus braços, perdoando seus pecados. Que nossa vida de oração nos 

leve a demonstrar gestos de misericórdia e ao mesmo tempo nos faça experimentarmos 

o amor do Pai que sempre nos cura, liberta e salva.  Longe de nós a insensibilidade daquele 

fariseu, preso apenas nas aparências.  

 

 

4. CONTEMPLAÇÃO: 

 

- “Tua fé de salvou”.  Professar a fé no Senhor, verdadeiramente nos salva, como levou 

aquela mulher a uma nova vida. Sua fé e humildade trouxe a libertação. Somos limitados, 

pecadores, e ainda que nossos erros sejam muitos e frequentes, estes não nos devem 

desanimar enquanto formos humildes e quisermos recomeçar. Como nos afirma o Papa 

Francisco: “reconhecer os próprios pecados, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o que 
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somos e do que somos capazes de fazer ou ter feito é precisamente a porta que se abre à 

carícia de Jesus, ao seu perdão”.  

 

Canto: 

 

Toca Senhor, toca Senhor, com teu amor, com teu amor (bis).  

 

Tira todo o medo, angustia e aflição, 

Toca nesta alma e cura o coração. 

 

Cura da doença, que faz o irmão sofrer, 

toca neste corpo Jesus com teu poder. 

 

Tira toda a mágoa, que faz alguém chorar, 

tira todo o ódio, ensina a perdoar. 

 

Cura o pecado e lava com perdão, 

faz das nossas pedras, um novo coração! 
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Toca nossos lábios e o nosso interior, 

vamos te louvar, Jesus, com muito amor.  

 

ORAÇÃO CONCLUSIVA: 

 

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.  

 


