SÃO SIMÃO E SÃO JUDAS TADEU, APÓSTOLOS
28 de outubro 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 6,12-19)
— O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.
— Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a
Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu
o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e
João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado
Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu
da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e
grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e
Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam
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atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava
tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.
— Palavra da Salvação.
— Glória a vós, Senhor.
Após a leitura do evangelho repetir o refrão:
"Ó Espírito Santo!
Amor do Pai e do Pilho, 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."
Antes de escolher os doze apóstolos a quem entregaria a Sua Igreja, Jesus foi à montanha
e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai foi que
Ele tomou a iniciativa de escolhê-los, conforme o Pai lhe havia segredado. Jesus não agiu
conforme a nossa sabedoria humana, por isso, não nomeou os melhores, os mais
preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai
lhe ordenara. Sabemos, portanto que dentre os doze, havia traidores, descrentes,
pretensiosos, ambiciosos e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto,
Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos do Seu Pai e por isso, não relutou
em chamá-los. Ele sabia que para realizar a Sua Missão teria que enfrentar dificuldades
também com os Seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de

3

defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles, até o fim. Deste modo, fica bem
claro para nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas
nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus descobrindo o que
Lhe é ou não agradável a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é
proposta. Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação
para a nossa caminhada, no entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das
escolhas que fazemos sob a orientação do Espírito.
No primeiro contratempo nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, mal
entendendo que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos
acontecimentos. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for
revelado pelo Pai, em oração. A Sua Palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos
confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo
quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso Mestre e com Ele
nós aprendemos a viver, sem temor, o que Deus nos determinar.
Meditação:
Como você tem tomado decisões para a sua vida? – Você também se põe em oração? –
Você confirma na palavra de Deus? – Quando você ora e as coisas não acontecem de
acordo com o que esperava, qual é a sua reação?
Canto: TE AMAREI
Me chamaste para caminhar na vida contigo
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti
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Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti
Mas tua força venceu e ao final e eu fiquei seduzido
É difícil agora viver sem saudades de ti
Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Ó Jesus não me deixe jamais caminhar solitário
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração
Vem ensina-me a viver a vida na tua presença
No amor dos irmãos na alegria, na paz, na união
Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Te amarei Senhor, te amarei Senhor
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti
Rezemos: Pai nosso...
Oração Final:
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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.”
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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?

Benção Final:
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, que as bênçãos de Deus venham sobre
nós, sobre o nosso coração, nossa vida e nossa família.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Amém.
Que a paz do Senhor sempre nos acompanhe!!!
Graças a Deus.
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