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SEGUNDA-FEIRA DA XXVI SEMANA DO TEMPO COMUM 

28 de setembro de 2020 

“Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior” 

(Lc 9, 46- 50). 

 

Ambiente:  

Irmãos e irmãs coloquem-se em prontidão para refletirem a Palavra de Deus em suas 

casas, tendo a Bíblia, Palavra eterna do Pai no centro do seu local de oração, já com o 

texto do Evangelho do dia pronto para a proclamação (Lc 9, 46- 50).  

Prepare uma vela acesa, crucifixo e se possível um vaso de flores. Certifique de que seu 

coração esteja aberto para acolher a semente do Reino, a Palavra do Senhor.  

 

Dirigente: Tenham todos um excelente momento de oração. Cantemos juntos!  
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Canto:  

Ó Pai, somos nós o povo eleito, Que Cristo veio reunir (2x) 

-Pra anunciar o Evangelho, aleluia, O Senhor nos enviou aleluia! 

-Pra servir na unidade, aleluia, O Senhor nos enviou aleluia! 

 

Saudação:  

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

Todos: Amém! 

Dirigente: Iniciemos nosso momento de oração e reflexão, suplicando as luzes do Espírito 

Santo sobre nós, nossas famílias e nossas Comunidades.   

 

Todos: 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 instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da 

sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.  

 

Dirigente: Confiantes na presença do Espírito Santo sobre nós, deixemo-nos aquecer os 

corações com a Palavra de Deus que vamos aclamar. 

 



 

3 

Cantemos:  

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 

E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, Aleluia. 

 

Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. 

Que procede da boca de Deus. Aleluia, Aleluia. 

 

 

Evangelho: (Lc 9, 46- 50) (proclamar da própria Bíblia) 

 

Partilhando a Palavra de Deus 

O dirigente propõe aos participantes a refletir alguns pontos do Evangelho. 

 

- O que nos chama a atenção nesse trecho do Evangelho de hoje? 

- Como nós vivemos nossa fé? Somente pela busca de privilégios, querendo que os outros 

nos sirvam? 

- O que ainda nos impede de sermos acolhedores e de nos colocarmos a serviço uns dos 

outros? 
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Hoje o Evangelho nos chama a atenção e nos mostra que a fé autêntica desfaz os 

planos de toda ambição humana, como a do poder e da distinção. Viver a fé nos torna 

livres e nos dá oportunidades para rever nossas atitudes de amor e justiça conforme os 

ensinamentos do Evangelho. Assim somos chamados pela Palavra do Senhor a acolher a 

todos, como Jesus acolheu as crianças que naquele contexto não eram levadas em conta.  

 

A palavra de Deus nos convida a rezar (Cada membro presente na casa poderá rezar uma 

prece espontânea) 

 

Dirigente: Em tudo seja glorificado o nome do Senhor, que ama com infinito amor o povo 

que escolheu.  

Rezemos o salmo 16. 

 

Inclinai o vosso ouvido e escutai-me 

1- O Senhor ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor! Inclinai o vosso 

ouvido a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios!  

2-De vossa face e que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que e justo. 

Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não 

achareis iniqüidade. 

3-Eu vos chamo, o meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me! 

Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vos que salvais e libertais do inimigo quem procura 

a proteção junto de voz.  
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Pai nosso, que estais nos céus...  

 

Dirigente: Recorramos à intercessão de Maria Santíssima, com as palavras que o Anjo a 

saudou, para que ela nos ajude a trilhar nossos passos no caminho de Seu Filho Jesus 

Cristo.  

 

Dirigente: O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

Todos: E ela concebeu do Espírito Santo. 

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Dirigente: Eis aqui a serva do Senhor. 

Todos: Faça-se em mim segundo a vossa Palavra. 

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Dirigente: E o Verbo se fez carne. 

Todos: E habitou entre nós.  

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Rogai por nos Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos: infundi Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, 

que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por 



 

6 

sua paixão e morte na Cruz, cheguemos à gloria da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso 

Senhor. Amem.  

 

Bênção final: 

 

Dirigente: Que Deus Pai de bondade nos abençoe hoje e sempre, nos livre de todos os 

males e perigos e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém!  

 

Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus. 

 

Canto final:  

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estas. 

Contigo pelo caminho. Santa Maria vai! 

O vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! (bis) 

 

 

 

 


