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SEXTA-FEIRA DA XIV SEMANA DO TEMPO COMUM 

10 de julho de 2020 

“Deus é bom, Deus é Pai, /Deus é Santo, Deus é amor!” 
 

PREPARANDO O AMBIENTE  

Preparar um ambiente de oração em sua casa com um singelo altar. Coloque a 

Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa meditação, aproveite para se 

preparar interiormente para a oração.  

Procure silenciar-se! Deus quer lhe falar ao coração e à vida por meio de sua 

Palavra. Em seguida, reúna a família e se proponham a fazerem, juntos, esta 

oração. Esta atitude fará com que esse momento se transforme em uma 

verdadeira expressão de fé e de vida comunitária.  

CANTO INICIAL  

Indo e vindo/ Trevas e Luz 

Tudo é graça/ Deus nos Conduz. 

 

SAUDAÇÃO INICIAL  

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

Todos: Amém.  

Dirigente: Para conhecer Jesus Cristo, temos de caminhar com Ele, nos 
colocarmos à sua escuta sincera e, de coração aberto, nos apaixonarmos por sua 
Palavra.  

Com atenção à escuta da Palavra, possamos buscar um coração puro e aberto ao 

projeto de Deus, reconhecendo a alegria que brota do verdadeiro encontro em 

nossa caminhada. 

 

CANTO  

Indo e vindo/ Trevas e Luz 

Tudo é graça/ Deus nos Conduz. 
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ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO  

Dirigente: “Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; 
e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e 
gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém”. 

LEITURA DA PALVRA 

(Se necessário, leia mais de uma vez. Deixe que a Palavra penetre seu interior! Se 

possível, coloque um fundo musical instrumental para ajudá-lo na interiorização). 

 

CANTO  

Eu vim para escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. 

Eu gosto de escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. 

Eu quero entender melhor, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor. 

 

Salmo Responsorial (Sl 50).  

 

— Minha boca anunciará vosso louvor! 

— Minha boca anunciará vosso louvor! 

— Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me! Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha 

culpa! 

— Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais 

sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve 

ficarei. 

— Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. 

Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo 

Espírito! 

— Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso! 

Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor! 

 

 

O que mais lhe chama atenção neste Salmo? Faço constantemente uma 

meditação reconhecendo minhas falhas e fraquezas? Como está o meu coração e 

minha vida Cristã? Anuncio em minha caminhada a alegria do encontro com o 

Senhor?  

MEDITAÇÃO – Através da confissão de nossas falhas abre-se para quem reza um 

horizonte de luz no qual Deus atua. O Senhor não age apenas negativamente, 

eliminando o pecado, mas regenera a humanidade pecadora através do seu 

Espírito vivificante:  infunde no homem um "coração" novo e puro, ou seja, um 
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conhecimento renovado, e abre-lhe a possibilidade de uma fé límpida e de um 

culto agradável a Deus. 

ORAÇÃO – Deus, Pai de amor e bondade, que em Sua infinita misericórdia acolhe 

todos os que se aproximam de Vós com o coração arrependido, acolhei meu 

pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra Ti e meus irmãos. 

 

Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em 

plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das 

trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei minha alma para que eu 

tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. 

 

Espírito Santo, Consolador da alma, Advogado dos justos e Paráclito do amor, 

inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura, que devolvam aos 

corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém. 

 

 

CONTEMPLAÇÃO  

A partir do caminho de oração proposto pelo Salmo de hoje, um caminho de 

reconciliação e paz, o que posso extrair como lição para a minha vida? O que me 

proponho, como atitude concreta? Rememore o caminho feito até agora: onde 

houve falha de minha parte, quando ofendi alguém, feri alguém que caminha ao 

meu lado? Não é ocasião de buscar a reconciliação?  

 

BÊNÇÃO FINAL 

Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. 

Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. 

Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. 

Abençoe-nos Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

CANTO FINAL 

Onde reina o amor, fraterno amor 

Onde reina o amor, Deus aí está! 
 

 

 

 

 


