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QUINTA-FEIRA DA XXV SEMANA DO TEMPO COMUM 

24 de setembro de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: tenha consigo a Bíblia Sagrada aberta no texto do Evangelho 

a ser proclamado, um crucifixo e uma vela. 

ORAÇÃO INICIAL: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

O Senhor esteja convosco. T: Ele está no meio de nós.  

Rezemos: “Vem, Espírito Santo! Faze-nos amar as Escrituras, para reconhecermos a voz 

viva de Jesus. Torna-nos humildes e simples, a fim de compreendermos os mistérios do 

Reino de Deus”. Amém. 

LEITURA1: O que diz o texto do dia? De quais acontecimentos Herodes teria ouvido falar? 

Por que Herodes identifica Jesus com João Batista? Qual é a relação entre Jesus e João 

Batista?   

Leia atentamente o texto: Lc 9, 7 – 9.  

MEDITAÇÃO: o que o texto diz para mim, hoje? 
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O desejo de ver Jesus.  

(O comentário do Evangelho abaixo é de autoria do Pe. Jaldemir Vitório – Jesuíta). 

 As palavras e os milagres de Jesus atraíam em torno dele verdadeiras multidões. Contudo, 

era impossível controlar a intenção de cada pessoa. Muitos vinham por pura curiosidade. 

Outros, esperando que Jesus os curasse de alguma enfermidade ou, de qualquer forma, 

os libertasse. Outros, ainda, eram movidos por um desejo sincero de escutar Jesus e 

tornarem-se seus discípulos, escolhendo como projeto de vida a proposta do Reino. 

Esta variedade de intenções não influenciava a conduta do Mestre. Ele não satisfazia a 

curiosidade das pessoas, por exemplo, fazendo milagres sob encomenda. Suas curas 

beneficiavam somente àquelas que, de algum modo, demonstravam ter fé. Os corações 

sinceros dependiam da vontade expressa de Jesus para se tornarem seus discípulos. Só se 

punha a segui-lo quem ele chamava pelo nome. Não adiantava oferecer-se. 

O violento Herodes, tendo ouvido falar de Jesus, manifestou curiosidade de vê-lo. Este rei 

não sabia de quem se tratava. As hipóteses levantadas lhe satisfaziam. Daí seu desejo de 

vê-lo pessoalmente. Quiçá esperasse presenciar o espetáculo de um milagre realizado por 

Jesus, pois tivera notícia de sua fama. Seu desejo de ver o Mestre só seria realizado por 

ocasião da paixão. Mas, naquela ocasião, Jesus o decepcionou, por não ceder a seus 

caprichos. 

ORAÇÃO: O que o texto me leva a dizer a Deus? Aproxime-se do Senhor sem medo e faça 

a sua oração, apresentando-lhe suas necessidades e preocupações. Agradeça ao Senhor 

pelas bênçãos e graças recebidas. Reze com liberdade e amor (pausa silenciosa).  

Senhor Jesus, eu quero seguir-te com sinceridade, com o único desejo de aderir ao Reino 

por ti anunciado e fazer-me teu discípulo. 

CONTEMPLAÇÃO: Quais sentimentos e atitudes de fé que a Palavra meditada despertou 

em mim? 
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Que eu não procure Jesus em fatos extraordinários, em milagres mirabolantes, em 

acontecimentos espetaculares. Procurarei contemplá-Lo no ordinário da minha vida, nas 

relações com as pessoas que estão a minha volta, no esforço de cada um para fazer um 

mundo melhor, mais fraterno e mais humano. Depois, que eu anuncie Jesus da forma mais 

clara possível, para não confundir as pessoas apresentando dele falsas imagens. 

Peço à Maria, Mãe querida, que me acompanhe neste caminho e me oriente a conhecer 

seu Filho verdadeiramente, para podermos anunciá-Lo com fidelidade. Amém! 

BÊNÇÃO 

Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz o nosso dia e nos conceda a suas 

bênçãos. Sempre nos liberte dos perigos e conforme os nossos corações em seu amor. 

Amém.  

 

 


