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QUARTA-FEIRA DA X SEMANA DO TEMPO COMUM 

10 de junho de 2020 

Preparação do ambiente: Apresentemos nosso coração, nossos sentimentos, nossa vida 

sobre o altar montado com uma vela, a luz de cristo em nossa vida, o crucifixo sinal de 

amor do nosso Deus para conosco e a bíblia, sua palavra, aquela que nos ensina a 

caminhar juntamente dele. 

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:  

Luz do senhor, que vem sobre a terra, 

Inunda meu ser, 

Permanece em nós! 
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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) 

Ó Deus que quisestes nos salvar para que pudéssemos fazer parte de uma família unida, 

pelo amor, verdade, justiça, caridade e esperança.  

Continue sempre olhando e preparando nosso coração, para continuarmos a caminhar 

sempre juntos nessa vida, esperando que o vosso reino aconteça em nosso meio, na 

presença viva nos seus ensinamentos, mandamentos e sabedoria. 

Enchei o nosso coração com sua luz, amor e misericórdia. Coloco em ti tudo o que tenho 

de melhor. Que sua palavra gere frutos, e que a cada dia mais possamos sentir sua 

presença em nosso meio. 

Amém. 

Leitura Evangelho em sua Bíblia: (Mt 5,17-19) 

Após a leitura do evangelho repetir o refrão: Luz do senhor... 

Leia novamente o evangelho, lentamente já pensando o que a palavra de Deus está 

falando ao seu coração. 

Se os pais amam os filhos, seu amor se manifesta em atenção e recomendações, 
conselhos e… proibições. Em nosso dia a dia, a mãe adverte: “Não faça isso! Cuidado! 
Atravesse na faixa! Não fale com estranhos! Tira isso da boca!” E tudo isto manifesta 
amor… 

A palavra de Deus, no entanto, não são meras proibições, mas um roteiro de vida. 

Imaginem uma multidão que anda pela vida, enquanto isto, desejam a mulher do 
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próximo, surrupiam os objetos alheios, perdem o respeito pelos pais, roubam e matam! 

Teríamos uma espécie de guerra civil, semelhante à que se vive, hoje, nas grandes cidades 

brasileiras… 

Uma Lei que brota do amor do Pai pelos filhos não é um decreto que possa ser abolido, 

ainda que venha a evoluir conforme o grau de amadurecimento dos mesmos filhos, a 

caminho de uma liberdade crescente e responsável. Por isso mesmo, consciente do valor 

desses mandamentos, Jesus afirma claramente a respeito da Lei: “Eu não vim abolir, mas 

cumprir”. 

Naturalmente, se forem rompidos os laços de amor entre Pai e filhos, aquelas normas de 

amor passam a ser vistas como decretos opressivos, cabrestos inaceitáveis. Sem amor, a 

obediência é absurda. 

Ora, Jesus não aboliu a Lei. A sua voz do Sinai continua a clamar: “Não matarás! Não 

cometerás adultério! Honrarás teu pai e tua mãe! ”. Não perderam o seu valor os 

preceitos morais do Antigo Testamento, pois estão ligados à própria natureza humana, e 

não a modismos que passam com o tempo. 

Na prática, o Evangelho de Jesus Cristo mostrou-se ainda mais exigente, superando a letra 

fria da Lei e chamando a uma existência orientada pelo amor, que se dispõe a dar a vida 

pelo amigo. 

Ajuda para refletir o evangelho: 

Como vivo a Lei de Deus? Você se recorda dos 10 Mandamentos? Vale, neste momento, 

recordá-los: 

1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 

2. Não tomar seu santo nome em vão. 

3. Guardar domingos e festas. 
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4. Honrar pai e mãe. 

5. Não matar. 

6. Não pecar contra a castidade (fidelidade). 

7. Não furtar. 

8. Não levantar falso testemunho. 

9. Não desejar a mulher do próximo. 

10. Não cobiçar as coisas alheias. 

Todos estes mandamentos têm sua centralidade no mandamento do amor. 

Canto: (Te amarei Senhor! – Padre Zezinho) 

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 

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 eu fiquei seduzido 

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 

Ó Jesus, não me deixes 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 

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 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 
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Rezemos: Pai nosso.... 

Oração Final: 

Muito obrigado Deus de bondade e misericórdia pelo grande amor que tens por cada um 

de nós. Que através de suas leis consigamos estar cada dia mais perto de seu coração e 

que assim repletos de sua presença, possamos vivar a vida que o Senhor tem para cada 

um de nós. 

Amém 

Benção Final: 

Que as bênçãos de Deus venham sobre nós, sobre o nosso coração, nossa vida e nossa 

família. 

Em nome do pai, do filho e do espírito santo. 

Que a paz do Senhor sempre nos acompanhe!  

 


