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XXX DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Dia Mundial dos Pobres 

15 de novembro de 2020 

“Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão 

pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!” 

(Mt 25, 21) 

 

Preparando o ambiente: No momento da celebração em família, proporcione em sua casa 

um pequeno altar e coloque no centro a Palavra de Deus. Procure reunir toda a família 

para um breve instante de oração. Um ambiente silencioso favorece a reflexão e a 

partilha. 
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Canto Inicial  

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 

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 

Saudação Inicial 

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

Todos: Amém! 

Dirigente: Jesus, no Evangelho de hoje, vem nos falar da importância de uma fé viva e 

autêntica na vida de seus seguidores. É por meio dela que todos os sinais de Cristo são 

compreendidos. No dia de hoje, lembramos dos dia mundial dos pobres, daqueles são 

desprovidos de atenção, de auxílio, de cuidados e que, por muitas vezes, são esquecidos 
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por todos nós. Desse modo, reunidos como Igreja Doméstica, possamos, por meio de uma 

escuta atenta à Palavra de Deus, reconhecer em nossos corações, esse Cristo que desde 

sempre, mas de modo particular, no dia de hoje, nos convida a assumirmos uma nova vida 

fundamentada na fé em Cristo 

 

Oração ao Espírito Santo 

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 

sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 

Amém 

 

Canto 

“Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. 

Aleluia, aleluia! 
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Não só de pão o homem viverá, mas de toda Palavra que procede da boca de Deus. 

Aleluia, aleluia!” 

 

Leitura da Palavra - O que o texto diz? 

Evangelho – Mateus 25, 14-30.  

• Qual ensinamento Jesus quer nos ensinar com esta passagem? 

• Qual a intenção do patrão ao dar os talentos aos seus servos? 

• Por que o último servo não foi capaz de fazer lucrar o talento que lhe foi confiado? 

  

Meditação – O que o texto me diz? 

O evangelista Mateus narra a história de um patrão que, antes de viajar, dá aos seus 

servos uma quantia chamada de talento. Cada talento equivalia entorno de 36 quilos de 

prata, ou seja, um valor considerável. Aos distribuir os talentos a seus empregados, ele 

tem o desejo de que eles façam bom uso deles, conseguindo outros talentos. 

O evangelho fala de três servos e, a cada um, o patrão destina uma quantidade diferente. 

A um destina cinco talentos, a outro destina dois e, ao último, um talento. Os dois 

primeiros empregados não se contentaram com os talentos que ganharam e optaram, por 
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meio do esforço e da coragem, dobrar a quantia recebida, para que, no momento em que 

o patrão retornasse, ele pudesse ver os frutos que seus servos tinham conquistados. 

Entretanto, o último servo, aquele o qual o patrão destinou um talento, deixou-se levar 

pela covardia, pelo medo, pela falta de coragem e, ao invés de se arriscar para conseguir 

outros talentos, enterrou o seu. 

Ao retornar de sua viagem, o patrão vai acertar as contas com seus servos. Ao observar 

que os dois primeiros empregados tinham compreendido o seu desejo de fazer frutificar 

o pouco que lhes dera, o patrão fala que lhes confiará coisas muito maiores, pois ambos 

foram fiéis no pouco que lhes fora confiado. Porém, entristece-se ao ver a covardia do 

último servo, que não soube empregar bem o talento que o seu senhor lhe entregou. 

O patrão representa Jesus que, a cada um de nós, distribui a capacidade, talentos para 

serem bem empregados na construção do Reino de Deus. O Senhor nos confia seus bens: 

A Sagrada Escritura, os valores do Evangelho, o amor que se faz serviço, a partilha, a 

fraternidade, a misericórdia. Os bens, nossos dons devem ser usados como sinal de união, 

de edificação, de transformação de inúmeras vidas. É triste ver quantos possuem medo 

de colocar seus dons a disposição da comunidade, a serviço dos mais pobres; preferem 

uma vida mais sossegada, longe dos riscos que aquele que opta pelo Evangelho passa. A 
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partilha deve ser um sinal visível na comunidade cristã: a partilha dos bens, a ajuda 

comunitária, o olhar voltado para os mais necessitados, o amor doado. 

• Quais são nossas atitudes frente os dons que Deus nos concede? 

 

● Nossos dons estão sendo usados para edificação do Reino de Deus ou ainda 

estamos fechados em nosso comodismo? 

 

● Somos testemunhas corajosas dos valores do Evangelho ou ainda temos medo de 

arriscarmo-nos para fazer frutificar nossos talentos ? 

 

Oração – O que falamos ao Senhor motivados pela Palavra? 

Dirigente: Depois de termos ouvido a Palavra de Deus e meditado sobre ela, nos dirigimos 

agora para Aquele que nos conclama a uma vida nova, a novas atitudes e, de coração 

aberto, façamos nossas preces. 

1. Senhor Jesus, que pelo batismo nos fizestes filhos de Deus, dai-nos a graça de 

sermos testemunhas corajosas dos valores de Vosso Evangelho. 

R. Cristo, fonte de todos os dons, ouvi-nos. 
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2. Cristo, suscitai em nossos corações a graça da conversão diária, para que possamos, 

a cada dia, colocar os dons recebidos por Vós à disposição de nossos irmãos. 

R. Cristo, fonte de todos os dons, ouvi-nos 

 

3. Conservai-nos, Senhor, fiéis ao batismo que recebemos e, munidos da força que 

vem do Alto, possamos ser homens e mulheres capazes de nos colocarmos a 

serviço, de olhar os mais necessitados e, com amor e de coração aberto, estender 

nossas fraternas mãos. 

R. Cristo, fonte de todos os dons, ouvi-nos. 

 

4. Iluminai-nos com o vosso Espírito Santo, para podermos eleger neste dia, 

candidatos que possam fazer o melhor para o vosso povo.  

R. Cristo, fonte de todos os dons, ouvi-nos. 

 

5. (preces espontâneas). 

 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
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Contemplação - Que ações o Senhor nos convida a realizar? 

Dirigente: No dia de hoje, somos chamados a voltar-nos para os mais necessitados, para 

os mais pobres, àqueles a quem o mundo não sabe acolher, abraçar, passam sempre 

despercebidos. São para estes que a Igreja nos pede que dirijamos nossos olhares. Não 

olhar de condenação, mas um olhar de irmão que não condena, mas que está de braços 

aberto para acolher. Cristo distribui seus dons a todos, para que todos os coloquem a 

serviço do outro. Os dons não são feitos para serem enterrados, particularizados, mas 

sim, partilhados. 

A quantidade é imensa de pessoas ao nosso redor que não tem voz, desprovidas de 

direitos e o pior, são tratadas como animais, seres inferiores, destinadas a uma vida infeliz 

e desumana. Nós, como testemunhas autênticas de Jesus, somos chamados a sermos 

diferentes, somos chamados a atitudes de acolhimento, a estender nossas mãos, a sermos 

sinais de consolação, de compaixão. Por vezes, corremos o risco de nos acomodar e 

normalizarmos aquilo que não pode ser normal:  a fome, a injustiça, os abusos não são e 

não podem ser considerados normais! É preciso ter a coragem de fazer a diferença! É 

preciso nos comprometer, não fugir de nossas responsabilidades de batizados. 

É necessário redescobrir em nós mesmos estas atitudes de caridade, de serviço e de 

partilha que enchem nossas vidas de sentido! Não tenhamos medo de ir ao encontro dos 
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excluídos pela sociedade. Sejamos corajosos e não enterremos os dons que recebemos 

gratuitamente de Deus. 

 

Oração Final 

Ó Deus, rico em bondade e misericórdia, concedei aos vossos filhos e filhas a graça da 

compaixão e do serviço aos mais necessitados, e assim, serem instrumentos autênticos 

de Vossa ação no meio de todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

Dirigente: Bendigamos ao Senhor.  

Todos: Graças a Deus. 

Canto Final 

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
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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 


