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TERÇA-FEIRA DA XXV SEMANA DO TEMPO COMUM 

22 de setembro de 2020 

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, 

e a põem em prática” (Lc 8,21). 
 
Leituras do Dia 
1ª Leitura – Pr 21,1-6.10-13 
Salmo - Sl 118 
Evangelho – Lc 8,19-21 
 

▪ Oração inicial: 

 

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

 

Espírito Santo, Docilidade do Pai e do Filho, dai-me hoje o entendimento da Palavra, 

abri meu coração para o sentido das Escrituras. Ó Fonte inesgotável de Sabedoria, 

que esta Palavra traga luz aos meus passos e que eu possa praticá-la, através de 

minha vida, dos meus sentimentos e pensamentos, com meus irmãos.  
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▪ Visitando os textos bíblicos 

 

Medite por duas vezes ou mais os textos bíblicos de hoje. Faça pausas silenciosas 

entre um texto e outro, conforme as indicações abaixo. 

 

1. Pr 21,1-6.10-13 

“O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor que sonda os 

corações” 

 

Para sua meditação:  

Nem sempre a vida é como a planejamos. Às vezes nos escondemos de nosso 

próprio desejo de viver, apropriando-nos de outros caminhos, fugindo de nossa 

própria realidade. E pensamos ser este o nosso destino, como em uma reta sem 

os conflitos das encruzilhadas.  

 

Para pensar e rezar: 

Deixamo-nos verdadeiramente nas mãos de Deus? O que afinal Deus quer para 

mim/para nós? Qual é a vontade Dele? 

Muitos hoje dizem dirigir o povo segundo a vontade de Deus (religiosamente, 

politicamente). Mas qual é o verdadeiro projeto de Deus para a humanidade, 

conforme este texto bíblico? O pobre é ouvido (v.13)?  

 

2. Lc 8,19-21 

Para sua meditação:  
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Pôr em prática é o mesmo que fazer a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, 

rezamos para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. No 

texto bíblico de hoje, Jesus não ignora sua família. Ele simplesmente faz 

compreender que não existe protocolo para a vida. Tantas vezes classificamos 

as pessoas por gênero, raça, posição social, cor, religião etc. Tanta gente já foi 

taxada como salva ou condenada, pecadora ou santa, sem que seu coração fosse 

conhecido.  

 

Para pensar e rezar: 

Será que o Evangelho (a Boa Notícia) pertence a alguém, a um grupo, a uma 

religião? Ou viver a vontade de Deus é mais radical e simultaneamente mais 

abrangente do que pensamos? O que é pôr em prática e ser da família de Jesus? 

Quem é esta família?  

 

▪ Encerramento 

Você poderá concluir sua oração com um propósito de vida, aprendido da Palavra 

de Deus do dia hoje. Em seguida, reze calmamente o salmo 118: “Guiai-me, Senhor, 

no caminho de vossos preceitos.” 
 

 

 


