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MEMÓRIA DE SÃO JOÃO CALÁBRIA, PRESBÍTERO 

08 de outubro de 2020 

Quis Deus, em sua infinita bondade, ser conhecido pelos homens e mulheres de 

todos os tempos. Ele escolheu um povo para si e fez desse povo uma grande nação. 

Atentos aos apelos do Senhor, eles foram compreendendo cada vez melhor a 

mensagem de Deus para a humanidade. Até que o Filho de Deus se encarnou no 

meio dos homens, veio nos apresentar o rosto perfeito e amoroso do Pai. Jesus 

Cristo é, para nós, exemplo daquele que ouviu em tudo a voz do Deus, foi obediente 

e cumpriu a sua missão. Hoje, através da Sagrada Escritura, podemos compreender 

todo esse percurso, que é a História da Salvação. Por isso, nos aproximamos da 

Bíblia, com piedade, para fazer nossa Leitura Orante. Celebremos esta Palavra com 

alegria e fé junto com a nossa família! 

 

PREPARANDO NOSSA ORAÇÃO:  

No momento da celebração em família prepara um pequeno altar, dando destaque 

à Bíblia Sagrada. Junto da Palavra um crucifixo e uma vela. Além disso, celebramos, 

hoje, São João Calábria, que nos aconselha: “sejam evangelho viventes”, peçamos 

também a sua intercessão para que nos ajude a cumprir a Palavra de Deus em 

nossas vidas. 

 

CANTANDO PARA INICIAR:  

 

Eis-me aqui, Senhor!/ Eis-me aqui, Senhor!/Pra fazer tua vontade, pra viver no 

teu amor (bis)/ Eis-me aqui, Senhor! 

O Senhor, é o Pastor que me conduz/ Por caminhos nunca vistos me enviou/ Sou 

chamado a ser fermento, sal e luz/ E por isso respondi: aqui estou! 
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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:  

 

Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com 

Vossos dons celestiais. / Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom 

sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. / Sois doador dos 

sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós Seus feitos 

proclamai. / A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza 

encorajai, qual força eterna e protetor. / Nosso inimigo repeli, e concedei-nos Vossa 

paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. / Ao Pai e ao Filho Salvador, 

por Vós possamos conhecer, que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes 

crer. Amém! 

 

LEITURA (se necessário, leia mais de uma vez, deixe que a Palavra penetre seu 

interior)  

— O Senhor esteja convosco. 

— Ele está no meio de nós. 

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas (11, 5,13) 

— Glória a vós, Senhor. 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Se um de vós tiver um amigo e for 

procurá-lo à meia-noite e lhe disser: ‘Amigo, empresta-me três pães, porque um 

amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer’, e se o outro 

responder lá de dentro: ‘Não me incomodes! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu 

já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães’; eu vos declaro: 

mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se 

ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. 

Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será 

aberto. Pois quem pede recebe; quem procura encontra; e, para quem bate, se 

abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma 

cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, 
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sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito 

Santo aos que o pedirem!” 

— Palavra da Salvação. 

— Glória a vós, Senhor. 

 

O que o texto diz em si? O que mais me chamou atenção nesse Evangelho? Se Deus 

é onisciente, ou seja, se Ele tudo sabe, porque quer que peçamos as coisas em 

oração?  

 

MEDITAÇÃO: O que o texto me diz?  

• Jesus está a ensinar os seus discípulos de todos os tempos sobre a oração 

perseverante. Poucos versículos antes da passagem que hoje meditamos, o 

Senhor estava a ensinar a oração do Pai Nosso, e agora orienta sobre a 

necessidade de se rezar com total confiança em Deus, que sendo bom, nos atende 

em nossas reais necessidades. Entretanto, o que devemos pedir ao Pai do Céu? 

• A perseverança se fundamenta na confiança. É preciso rezar com confiança, pois 

se até os homens, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quando mais 

o Pai do Céu. Ele nos dá o Espírito Santo, o maior dom, que nos faz viver segundo 

o seu projeto. Como tenho partilhado os dons que recebi do Senhor com os 

irmãos? Abro as portas ao meu próximo por obrigação? Ou sou realmente 

hospitaleiro e prestativo por amor? 

• Deus está sempre aberto a nós, esperando o nosso pedido. Perseverança e 

confiança não são para ele, mas para nós, que, às vezes, rezamos duvidando. Ora, 

Deus quer que tenhamos certeza na fé, convencidos plenamente de sua justiça e 

de seu amor. Para mim, o que significa confiar em Deus? 

 

ORAÇÃO  

O que o texto me faz dizer a Deus?  

• O Evangelho de hoje nos convida a confiança em Deus. Quais agradecimentos 

brotam em meu coração diante do Pai Bondoso? 

• A bondade me Deus me leva ao compromisso com os irmãos? Qual propósito 

quero fazer para o Senhor da Vida. Quais pedidos eu tenho para fazer a um 
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Deus que vence até a morte? Ou quais agradecimentos brotam em meu 

coração diante deste Senhor?O que o texto me faz dizer aos irmãos? 

• Se creio no Deus da Vida, preciso respeitar, cuidar e promover todo tipo de 

vida. Que compromisso quero assumir?  

 

• Conclusão da oração: Deus, Pai de bondade e Senhor da Vida, queremos vos louvar 

e agradecer porque dá-nos o existir, dá-nos os teus ensinamentos de como bem 

viver e dá-nos a chance de escolher esse bem. Que nossos pensamentos, palavra e 

ações sejam sempre sinal no mundo de nossa fé em Vós. Tudo isso vos pedidos por 

Jesus Cristo, Vosso Filho que convosco vive e reina. Amém! 

 

CONTEMPLAÇÃO: 

Olhar a vida com os olhos de Deus. 

• O que esse texto me ensinou a respeito do olhar de Deus sobre a vida? 

• Qual o novo olhar que sobrou em mim, depois da Leitura Orante do texto? 

• O que preciso transformar em meu coração para me aproximar mais da maneira 

com que Deus age diante da vida humana? 

 

BÊNÇÃO  

Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de todos 

os males e nos conduza a vida eterna! Amém! 

São João Calábria, rogai por nós! 

Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus! 

 

 


