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QUINTA-FEIRA DA XXXIV SEMANA DO TEMPO COMUM 

26 de novembro de 2020 

 

PREPARANDO O AMBIENTE:  

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

casas, tendo a Bíblia no centro do seu local de oração, já com o texto do Evangelho do dia 

(Lc 21, 20- 28) pronto para a proclamação.  

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

 

Dirigente: Tenham todos excelente oração. Juntos cantemos!   

 

Canto:  

Indo e vindo, trevas e luz. Tudo e graça. Deus nos conduz! (bis) 
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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.  

Todos: Amém.  

 

Dirigente: Confiantes na presença do Espírito Santo sobre nós, deixemos aquecer nossos 

corações com a Palavra de Deus que vamos aclamar.  

 

Canto de aclamação:  

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 

Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar, vai falar de paz. 

Pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai, vai falar de paz. 
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EVANGELHO: (Lc 21, 20- 28) (proclamar na própria Bíblia) 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

(O dirigente propõe aos participantes a refletir o Evangelho, a partir da leitura orante da 

Bíblia.)  

 

1- Leitura:  

(o que diz o texto? – ler o texto e retomar palavras, expressões ou frases do texto);  

2- Meditação:  

(o que o texto me diz? – refletir, aprofundar e aplicar a mensagem para hoje); 

3- Contemplação:  

(ver a realidade com os olhos de Deus – em silencio, mergulhar no mistério de Deus); 

4- Oração:  

(o que o texto me faz dizer a Deus? – conversar com Deus, apresentando preces e 

louvação); 

5- Ação: (o que o texto me leva a viver? – pode-se assumir algum compromisso simples e 

viável). 
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Cântico:  

Bendito seja Deus, Bendito o seu amor! 

Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador! (bis) 

 

ORAÇÃO:  

Rezemos: Levantai ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que aproveitando 

melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. 

Por nosso senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo.  

Todos: Amém!   

Dirigente: Cheios de fé, amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos 

ensinou: 

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. 



 

5 

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Dirigente: E o Verbo Divino 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 

sua paixão e morte na Cruz, cheguemos a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso 

Senhor. Amém.  

 

BÊNÇÃO FINAL: 

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

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

Santo.  

Todos: Amém!  

Dirigente: Bendigamos ao Senhor!  

Todos: Demos graças a Deus. 
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CANTO FINAL:  

O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, 

Para julgar virá, virá, todos os povos e reinará! (bis) 

 

 


