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SEGUNDA-FEIRA DA XIII SEMANA DO TEMPO COMUM 

29 de junho de 2020 

“Segue me, e deixa que os mortos sepultem os seus mortos”. 

(Mt 8, 18-22) 

 

AMBIENTE: Irmãos e irmãs, coloquem-se em prontidão para refletir a palavra de Deus em 

suas casas, tendo a Bíblia, Palavra eterna do Pai, no centro de seu local de oração, com o 

texto do evangelho do dia pronto para a proclamação. (Mt 8, 18-22).  

Prepare uma vela acesa e, se possível, um vaso de flores. Certifique de que seu coração 

esteja aberto para deixar o Senhor falar bem de perto. Tenham todos uma excelente 

oração! 

 

Canto: 

 Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. 

Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. (bis) 
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SAUDAÇÃO:  

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

Todos: Amém! 

Dirigente: Iniciamos nosso momento de oração e reflexão suplicando as luzes do Espírito 

Santo sobre nós, nossas famílias e nossa Comunidade, para que a força que vem do alto 

nos ajude a bem rezar e encaminhar nossas vidas ao longo da semana que estamos 

iniciando.  

Todos: Vinde, ó Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, 

vinde, dispensador dos dons, vinde, luz dos corações. Consolador por excelência, doce 

hóspede da alma, nosso doce refrigério. No trabalho sois repouso; no ardor sois calma; 

no pranto, consolo. Ó luz beatíssima, penetrai até o fundo do coração dos que vos são 

fiéis. Sem vossa graça nada há no homem, nada que não lhes seja nocivo. Lavai o que é 

sujo e aquecei o que é frio, e o que se extraviou, guiai. Dai aos que vos são fiéis, e em Vós 

confiam, os sete dons sagrados. Dai-lhes o mérito da virtude, a salvação no término da 

vida, a eterna felicidade. 

Amém. 

Dirigente:  

Oremos: Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos 

envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por 

Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Todos: Amém! 

 

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

corações com a Palavra de Deus que vamos aclamar. 
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Cantemos:  

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

Aleluia, aleluia! 

Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 

Aleluia, aleluia! 

EVANGELHO: Mateus 8, 18-22 (proclamar na própria Bíblia) 

 

PARTILHANDO A PALAVRA DE DEUS 

Momento para que os participantes reflitam sobre alguns pontos do Evangelho. 

 

- O que nos chama a atenção nesse trecho do evangelho? 

- Seguir Jesus é sinal de comodidade ou é se dispor a renunciar até à própria vida? 

- O que ainda nos prende para bem seguir os passos do Mestre como discípulos, como 

cristãos batizados? 

 

Hoje, o Evangelho nos chama a atenção sobre nosso seguimento a Jesus. O texto 

nos mostra a boa intenção das pessoas em seguir a Jesus, até mesmo dispostas a ser seus 

discípulos. Mas Jesus, de imediato, responde a essas pessoas que Ele não poderia oferecer 

nada de conforto aos seus seguidores, nenhuma vantagem. E disse, ainda, que é preciso 

renúncia para colocar-se a caminho com Ele. Em um mundo marcado pelo querer e o 

poder, pelos interesses pessoais, será que seguir Jesus, mesmo sabendo que ele não tem 
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nada a nos oferecer, enquanto conforto e comodidade, continua sendo uma opção 

atraente? Pensemos!  

 

A palavra de Deus nos convida a rezar (uma pessoa reza as preces) 

 

-Senhor nosso Deus, fortalecei vossa Igreja espalhada pelo mundo para que, com 

coragem, firme seus passos no caminho de Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor. 

 

Todos: Senhor, ouvi nossa oração! 

 

-Que vossos ministros estejam dispostos a perseverar em sua vocação com gratuidade e 

amor para com o serviço a eles confiados. Rezemos ao Senhor. 

 

- Que nossas famílias, reunidas na fé, possam ouvir o chamado de Jesus para a missão que 

ele propõe e, assim, na fidelidade batismal, assumam corajosamente seus trabalhos na 

comunidade. Rezemos ao Senhor. 

 

- Senhor nosso Mestre, suscitai em nossos jovens a alegria da vocação para o serviço de 

vosso reino em nossas comunidades e os fortaleça em Seu amor. Rezemos ao Senhor.  
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(outras preces espontâneas) 

 

Dirigente: Ó Deus, instruídos pelos ensinamentos de Vosso Filho, fazei-nos cada vez mais 

servidores de vosso Reino. Por Cristo, Senhor nosso. Amém! 

Dirigente: Juntos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou! Pai nosso, que estais nos 

céus...  

Dirigente: Recorramos à intercessão de Maria Santíssima para que ela, como Mãe solícita, 

nos ajude a trilhar nossos passos no caminho de Seu Filho Jesus Cristo.  

Ó Deus todo poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que 

se alegram com sua proteção, livrando-os de todo o mal deste mundo e dando-lhes a 

alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Amém.  

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

 

BÊNÇÃO FINAL: 

Dirigente: Ó Deus, pai de bondade, nos abençoe hoje e sempre, nos livre de todos os 

males e perigos e nos conduza à vida eterna. Amém! 

 

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

 

Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus. 


