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FESTA DE SÃO MATEUS, APÓSTOLO 

21 de setembro de 2020 

Um novo dia que recebemos das mãos amorosas de Deus! Deus, que é todo bondade, 

preenche nossa vida, e nos cura de nossos males. O remédio mais eficaz que nos vem das 

mãos de Deus é o amor. O amor cura tudo. Ao encontrarmo-nos com tão grande amor, e 

permanecer enraizados Nele, mudamos completamente nossa vida, nossa história, 

nossos caminho. Sintamos hoje, nesta oração e ao longo do nosso dia, a presença amorosa 

e transformadora de Deus. 

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO: No momento de reunião da família, colocar a Bíblia 

aberta no texto a ser rezado (Mt 9,9-13). Um crucifixo sobre uma mesa e uma vela (se for 

possível).  
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INICIANDO EM NOME DA TRINDADE: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

Amém. 

 

INVOCANDO O ESPÍRITO SANTO:  O Espírito de Deus nos alcança. Não importa a situação 

ou tempos de nossa vida, o Santo Espírito sempre vem ao nosso encontro. Abramo-nos a 

Ele, para que sejamos conduzidos ao Deus Uno e Trino, Amor Infinito! 

 

CANTANDO PARA INICIAR: Vem, Ó Santo Espírito – Gen Verde  

(https://www.youtube.com/watch?v=yry13v9GDsQ)  

Ref.: Vem, ó Santo Espírito/ Manda do céu a todos nós/ Um raio da tua luz, um raio de 

luz. Vem ó Pai do pobres/ Vem, doador de tantos dons/ Luz de cada coração, dos 

corações 

1. Consolador perfeito/ Hóspede doce da alma/ Suave alegria, suave alegria/. Na fadiga, 

repouso 

No calor, restauro/ Em todo pranto, conforto/ Em todo pranto, conforto 

2. Luz beatíssima/ Invade os nossos corações/ Sem a tua força, nada/ Nada existe no 

homem/ Lava o que é impuro/ Aquece o que é frio/ Eleva o decaído/ Eleva o decaído 

3. Doa a todos os teus fiéis/ Que confiam sempre em ti/ Os teus santos dons, os teus santos 

dons/ Doa virtude e prêmio/ Doa morte santa/ Doa alegria eterna/ Doa alegria eterna 

https://www.youtube.com/watch?v=yry13v9GDsQ
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LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre o seu interior) 

Evangelho da Festa de São Mateus, apóstolo: Mt 9,9-13. 

Perguntas para ajudar: O que o texto está dizendo em si? Quem Jesus viu? O que este 

homem fazia? Qual a atitude de Mateus? E os fariseus, como avaliaram a situação? Qual 

a resposta de Jesus diante da inquietação dos “justos” (Aqui vale a pena voltar alguns 

versículos na leitura).  

 

MEDITAÇÃO: medite o texto bíblico ajudado/a pelas perguntas abaixo ou outras que você 

mesmo possa intuir. 

• O que Deus está nos dizendo através deste trecho da Bíblia?  Deixar que Deus nos 

fale agora! Qual versículo mais chamou a atenção? (pode ser interessante repeti-lo 

em voz alta).  

• Os cobradores de impostos, ou publicanos, não eram bem vistos pelo povo, pois em 

sua maioria eram desonestos. Assim, eram considerados homens pecadores. Mas 

foi justamente um desses que Jesus escolheu. Viu, olhou com misericórdia e 

chamou, como medita o papa Francisco. O que isso nos faz pensar? Se olharmos os 

demais apóstolos e seguidores de Jesus, vemos que não eram muito dotados de 

qualidade humanas exímias. O que isso significa?  
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• Por que Jesus gostava de estar entre os doentes e pecadores? Ele é quem veio trazer 

saúde e salvação à humanidade doente. “Aqueles que têm saúde não precisam de 

médico, mas sim os doentes”, diz Jesus. Qual o significado disso para a nossa vida?  

• O amor de Deus é para todos. O nosso amor é limitado, mas o coração de Deus é 

um oceano infinito de amor. Ele escolhe aqueles que ninguém escolhe, e está perto 

daqueles que são colocados distantes. Temos consciência e convicção disso? 

Praticamos isso em nossa vida? Ou nos portamos como os fariseus, julgando e 

condenando, muitas vezes esquecendo do nosso próprio pecado? 

 

ORAÇÃO: Neste momento, queremos falar com Deus. Ele já nos falou, e agora daremos 

nossa resposta, nosso compromisso.  

• Jesus veio chamar os pecadores. Não se trata de querer viver no pecado, para que 

Deus esteja perto. Mas sim, ter consciência da nossa limitação, mais do que orgulho 

das nossas qualidades.  

• O que nos salva é o amor misericordioso de Deus, que vem em socorro da nossa 

fraqueza, e não nossos méritos pessoais. Vamos agora elevar a Deus uma oração, 

reconhecendo nossas fraquezas, pobrezas e pequenez, diante de tão grande amor. 

• Quem se sente amado, deve buscar espalhar amor. Mais uma vez, rezar a Deus, 

pedindo que sejamos capazes de amar a todos, independente dos nossos gostos, 
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preconceitos. Que Ele nos ajude a sermos sinais deste amor, e não sinais de 

exclusão. 

• “Quero a misericórdia, e não o sacrifício”. Senhor, dai-nos um coração 

misericordioso, como o Vosso! 

 

• Terminar rezando e cantando:  

Música de Meditação: Misericórdia Infinita – Walmir Alencar 

(https://www.youtube.com/watch?v=AucZVDQI1tw)  

Olha para tua história, tua vida/ 

O que ainda te prendes 

Ao que passou? 

Se tantos hinos cantamos 

Tantos salmos recitamos 

Falando da misericórdia infinita do Pai 

Saibas, todo o teu pecado, em toda a tua vida 

É uma pequena gota que se derramou no mar 

Da misericórdia infinita de Deus 

Quem poderá dizer se ela existiu? 

Foi uma pequena gota 

https://www.youtube.com/watch?v=AucZVDQI1tw
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O mar a consumiu 

 

CONTEMPLAÇÃO: dom e compromisso 

• A partir da leitura e da oração, qual compromisso concreto podemos assumir hoje? 

Como viver a misericórdia de Deus e entre nós? 

• Buscar ser sinal dessa misericórdia durante o dia de hoje. Como gesto concreto, 

tentar olhar com misericórdia para uma pessoa hoje. 

 

BÊNÇÃO 

Todos fazem o sinal da cruz, enquanto alguém diz:  

O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia nos abençoe e nos guarde, em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Bendigamos ao Senhor!  

Demos graças a Deus! 

 

 


