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SEXTA-FEIRA DA IX SEMANA DO TEMPO COMUM 

5 de junho de 2020 

PREPRANDO O AMBIENTE: tenha sobre a mesa a Bíblia, um crucifixo e uma vela.  

REFRÃO ORANTE INICIAL:  

Que arda como brasa. 

Que arda como brasa, tua Palavra nos renove 

 esta chama que a boca proclama! 

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

Todos: Amém. 

Dirigente: O Senhor esteja conosco!  

Todos: Ele está no meio de nós. 

Em seguida, ouça o refrão orante sugerido. 
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ORAÇÃO: (antes de ler a Palavra de Deus) 

Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua Palavra, 

que eu entenda e faça a tua vontade, pois sou um peregrino na Terra. 

Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os meus olhos, para que eu possa 

perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua 

sabedoria. 

Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu 

entendimento com a luz do teu conhecimento; não apenas para valorizar as coisas que 

estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e 

de ti vem toda boa ação e toda graça. (São João Crisóstomo). 

LEITURA: Salmo 118, 157; 160-161; 165-168 

Refrão: Os que amam vossa lei, têm grande paz! 

Tantos são os que me afligem e perseguem, / mas eu nunca deixarei vossa aliança!  

R. 

Vossa Palavra é fundada na verdade, / os vossos justos julgamentos são eternos.  

R. 

Os poderosos me perseguem sem motivo; / meu coração, porém, só teme à vossa lei.  

R. 

Os que amam vossa lei têm grande paz, / e não há nada que os faça tropeçar. 

R. 
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Ó Senhor, de vós espero a salvação, / pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos.  

R. 

Serei fiel à vossa lei, vossa aliança; / os meus caminhos estão todos ante vós.   

R. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

MEDITAÇÃO: após a leitura do Salmo, faça uma pausa silenciosa. Volte seus olhos para o 

texto bíblico, em seguida, volte seu coração para Deus. Ouça novamente o “Refrão orante 

inicial”.  

Traga o Salmo para sua vida: 

1. Qual o objetivo que a Lei quer atingir na minha vida? 

2. De que maneira este Salmo pode alimentar em mim o amor pela meditação da Palavra 

de Deus? 

3. Quais os traços do rosto de Deus, que transparecem neste Salmo? 

ORAÇÃO: Confiemos a Jesus, Palavra Viva do Pai, as nossas preces, dizendo: 

Ouve-nos, Senhor. 

- Senhor Jesus, que o Espírito da Verdade suscite na humanidade, líderes que governem 

conforme a verdade, a justiça e promovam a Paz. Ouve-nos, Senhor. 

Ouve-nos, Senhor. 
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- Senhor Jesus, faze que a tua Palavra alcance o mais profundo de nossos corações e nos 

converta para uma vida nova de amor e solidariedade.  

Ouve-nos, Senhor. 

- Senhor Jesus, que o nosso estar em casa, nos eduque na escuta e no cuidado, no amor 

concreto e nos gestos de bondade. Ouve-nos, Senhor. 

Ouve-nos, Senhor. 

 

Pai nosso... 

 

CONTEMPLAÇÃO: no dia de hoje, o que essa Palavra me leva a experimentar?  

Contemple o amor de Deus que sempre nos envolve e nos conduz para seus caminhos de 

vida e salvação, segundo a sua vontade. Agradeça ao Senhor as ocasiões em que você 

praticou seus ensinamentos e ensinou outros a praticarem.  

BÊNÇÃO: 

Deus, luz que nunca se apaga, tu escreveste nos nossos corações, em nossas vidas tua 

Palavra de amor e a deixaste gravada em todo o universo, que proclama as tuas 

maravilhas. 

Escuta nossas preces e dá-nos a graça de jamais nos cansarmos no serviço do teu louvor.  

Hoje e sempre, tenhamos alegria, paz e vigor de ir além de nós mesmos e de buscar tua 

face na vida de todos que sofrem e esperam de nós um gesto de compaixão.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
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REFRÃO ORANTE FINAL:  

Guarda a Palavra 

Guarda a Palavra, guarda-a no coração. 

Que ela entre em sua alma, e penetre os sentimentos. 

Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus, 

se guardares a Palavra, ela te guardará! 

 


