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SÁBADO DA XXV SEMANA DO TEMPO COMUM 

26 de setembro de 2020 

Preparação do ambiente: Nos encontramos diante de Deus para mais uma vez entregar 

as nossas orações, inseguranças, pedidos e principalmente nosso coração. Com todo o 

nosso ser em festa prepararemos o ambiente com a palavra de Deus, sinal e ensinamento 

de Deus em nossa vida, um Crucifixo, sinal de amor e salvação do nosso Deus, uma Vela, 

luz de Deus que nos mostra o caminho e a verdade em nossa caminhada. 

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

Todos: Amém. 

Dirigente: Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. 

Todos: O amor de Cristo nos uniu. 

Refrão orante inicial:  

Onde reina o amor, fraterno amor 

Onde reina o amor, Deus aí está. 
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Rezar 3 vezes o refrão orante, de olhos fechados, sentindo a presença do espírito santo, 

para que a palavra de Deus adentre ao nosso coração. 

Oremos: (antes da palavra de Deus ser anunciada) 

No início de mais uma leitura orante, abra o seu coração para o diálogo com o próprio 

Deus por meio de sua Palavra. Deixe-se conduzir pela ação do Espírito Santo, que reza em 

nós, dizendo: “Ó divino Espírito, ensina-me tudo quanto Jesus ensinou. Dá-me inteligência 

para entender; memória para lembrar; vontade dócil para praticar; coração generoso para 

corresponder aos teus convites. Amém. 

Evangelho (Lc 9,43b-45) 

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós. 

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.  

— Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então 

Jesus disse a seus discípulos: “Prestai bem atenção às palavras que vou dizer: O Filho do 

Homem vai ser entregue nas mãos dos homens”. Mas os discípulos não compreendiam o 

que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender; e 

eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. 

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 
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Após a leitura do Evangelho repetir o refrão: 

"Ó Espírito Santo!  

Amor do pai e do filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como 

devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer 

para procurar vossa gloria, o bem das almas e minha própria santificação.  

Ó Espírito Santo!  

Ajudai-me a ser bom e fiel à graça de Deus neste dia e inflamai no fogo do vosso amor o 

mundo vivemos." 

Leia novamente o Evangelho, lentamente já pensando o que a palavra de Deus está 

falando ao seu coração e como ela pode ser aplicada em sua vida. 

É a fala de Jesus aos discípulos, enquanto caminhavam para Jerusalém, avisando-os sobre 

a perseguição que sofreria nesta cidade. Os chefes das sinagogas e do Templo já 

procuravam uma ocasião para pegar Jesus em dificuldade. Neste Evangelho há um 

contraste: de início, a admiração de todos com tudo o que Jesus fazia; a seguir, o anúncio 

do sofrimento escapa da admiração e não é entendido. Lucas mostra de maneira 

insistente: os discípulos “não compreendiam”, “não podiam entender” etc. Muitos deles 

foram formados na ideologia messiânica de poder do Judaísmo, com a devoção a um Deus 

poderoso que privilegia alguns e destrói seus inimigos. Esperavam um Messias que 

restaurasse a glória e o poder de Israel. Para instigar, Jesus apresenta-se como o Filho do 

Homem, o “Humano”, o comum dos homens, frágil e vulnerável, no qual se manifesta a 

glória de Deus. Através da sua aceitação, rompe-se com a ideologia de uma sociedade que 

busca segurança na acumulação do dinheiro e no poder opressor. Colocando-se a 

segurança em Deus, encontra-se felicidade e liberdade para a construção da justiça e da 

paz. 
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Meditação: 
O que o texto diz a você, hoje? Qual palavra do texto encontrou profunda sintonia com a 
sua vida, com as suas atitudes? Em sua vida, seu trabalho, seu relacionamento com as 
pessoas, como você procura viver os ensinamentos de Jesus? Quais sentimentos o texto 
despertou em você? 

Canto: Quem é esse Deus (Comunidade Shalon) 

Quem é esse Deus 
Pra se entregar assim em nossas mãos? 

Quem é esse Deus 
Que chora a nossa dor como uma mãe? 

Quem é esse Deus 
Que pela sua morte vida nos dá? 

Quem é esse Deus 
Pra nos abrir as portas do seu céu? 

Quem é esse Deus 
Pra nos amar assim? 
Quem então é Deus 

Pra nos amar assim? 
Quem é esse Deus 

Que podemos ferir, ferindo o homem? 
Quem é esse Deus 

Tão grande, mas tão pobre e vulnerável? 
Quem é esse Deus 

Que o amor é o seu nome e o seu rosto? 
Quem é esse Deus 

Que faz de nós seus filhos sua imagem? 

https://www.vagalume.com.br/davidson-silva/
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Quem é esse Deus 
Pra nos amar assim 

Então é Deus... Pra nos amar... Assim 

Rezemos: Pai nosso.... 

Oração Final: 

Retome as experiências vividas com a Palavra de Deus durante esta semana. Agradeça 

tudo o que a Palavra lhe permitiu compreender e vivenciar do mistério de Cristo. Apresente 

ainda ao Senhor a oração que brotou em seu coração durante a leitura orante. 

 

Rezemos a oração: “Jesus, divino Mestre, nós vos adoramos, Filho unigênito de Deus, 

vindo ao mundo para dar aos homens a vida em plenitude. Nós vos louvamos e 

agradecemos, porque morrestes na cruz para obter-nos a vida divina que nos comunicais 

no Batismo e alimentais com a Eucaristia e os outros sacramentos. Vivei em nós, Jesus, 

pelo vosso Espírito, para que vos amemos com todo o nosso ser e amemos o próximo 

como a nós mesmos, no vosso amor. Fazei crescer em nós esse amor, para que um dia, 

ressuscitados, partilhemos convosco a alegria do reino dos céus. Amém.” 

 

Contemplação: 

De que forma a Palavra de Deus estará presente neste seu dia? O que você deseja colocar 

em prática segundo os ensinamentos de Jesus?  
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Benção Final: 

O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. 

Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus. 

Venha sobre nós, sobre o nosso coração, nossa vida e nossa família a benção de Deus 

todo poderoso: Pai e Filho + e Espírito Santo. Amém. 

Que a paz do Senhor sempre nos acompanhe!!!  

 


