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SEXTA-FEIRA DA XVI SEMANA DO TEMPO COMUM 

24 de julho de 2020 

 
Preparação do ambiente: Com o coração aberto a palavra de Deus, que possamos reunir 
nossa família em um momento de oração. Em um breve momento de silêncio abrir as 
portas de nossas vidas para que Deus nos ensine o caminho da salvação. Juntamente com 
uma vela, que nos remete a luz de Deus, a bíblia, a palavra do próprio Deus que nos salva 
e o crucifixo que nos lembra o amor e a misericórdia de Deus por cada um de nós.  
 
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:  

Onde reina o amor, fraterno amor 
Onde reina o amor, Deus aí está. 

(2 Vezes) 
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De olhos fechados, sentindo a presença do próprio Deus, preparemos o nosso coração para 
receber a palavra de Deus.  
 
Oremos: (antes da palavra de Deus ser anunciada)  
Ó Deus de amor e bondade, preparai o nosso coração como solo fértil, para que suas 
palavras caiam e nele gerem frutos conforme a sua vontade. Queremos cada dia mais 
estar em sua presença e acolher com o coração puro o sincero os seus ensinamentos para 
que possamos ser reflexo de seu amor.  
Amém.  
 
Evangelho (Mt 13,18-23)  
— O Senhor esteja convosco.  
— Ele está no meio de nós.  
— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.  
— Glória a vós, Senhor.  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Ouvi a parábola do semeador: Todo  
aquele que ouve a palavra do Reino e não a compreende, vem o Maligno e rouba o que 
foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente 
que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria ; 
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento: quando chega o sofrimento ou a 
perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos 
espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da 
riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele 
que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro 
trinta”.  
— Palavra da Salvação.  
— Glória a vós, Senhor.  
Após a leitura do evangelho repetir o refrão:  
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"Ó Espirito Santo! 
Amor do pai e do filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como 
devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer 

para procurar vossa gloria, o bem das almas e minha própria santificação. 
Ó Espirito Santo! 

Ajudai-me a ser bom e fiel à graça de Deus neste dia e inflamai no fogo do vosso amor o 
mundo vivemos." 

 
Leia novamente o Evangelho, lentamente já pensando o que a palavra de Deus está 
falando ao seu coração e como ela pode ser aplicada em sua vida.  
 
Jesus contou esta parábola para algumas pessoas que precisavam sair da beira do 
caminho, tomar decisões, esforçar-se por entender o que acontece na vida, não deixar 
que o mal roube a Palavra esquecida num canto. Contou a parábola para quem precisava 
remover as pedras que impedem que a palavra se enraíze, pessoas que nada aprofundam, 
se entusiasmam hoje e desistem amanhã. A parábola foi dita também para aqueles que 
vivem em ambientes nos quais a Palavra não tem nenhum significado. Seu conteúdo é 
estranho e é logo sufocada pela preocupação da riqueza com todas as suas 
consequências. Os bens do mundo e a ilusão da riqueza deslocam qualquer sentimento 
de solidariedade e bondade. Há um semeador, há uma semente e há um terreno. O 
semeador semeia, não tem apenas o nome. A semente é de qualidade, é a Palavra de 
Deus. O terreno deve estar preparado. Depois vem o cultivo. Tudo isso indica o cuidado 
que é preciso ter com a Palavra. Ela não volta a Deus sem ter produzido o seu fruto, e 
permanece sobre aqueles aos quais foi dirigida até ser acolhida.  
 
Canto: (A Bíblia é Comunicação)  

Toda bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus irmão 
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É feliz quem crê na revelação 
Quem tem Deus no coração  

 
Jesus Cristo é a palavra  

Pura imagem de Deus Pai 
Ele é vida e verdade, a suprema caridade 

 
Toda bíblia é comunicação 

De um Deus amor, de um Deus irmão 
É feliz quem crê na revelação 
Quem tem Deus no coração 

 
Os profetas sempre mostram 

A vontade do Senhor 
Precisamos ser profetas 

Para o mundo ser melhor 
 

Toda bíblia é comunicação 
De um Deus amor, de um Deus irmão 

É feliz quem crê na revelação 
Quem tem Deus no coração 

 
Vinde a nós, ó Santo Espírito 

Vinde nos iluminar 
A palavra que nos salva 
Nós queremos conservar 

 
Toda bíblia é comunicação 
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De um Deus amor, de um Deus irmão 
É feliz quem crê na revelação 
Quem tem Deus no coração 

Rezemos: Pai nosso....  
Oração Final:  
Senhor Jesus, queremos sim agradecer tudo que tem feito por nós, por todas as palavras, 
amor e carinhos que sempre tem a nos oferecer. Queremos que nosso coração acolha 
cada dia mais a sua palavra e assim possamos vivenciar o seu reino em nosso meio.  
Amém  
 
Benção Final:  
Que as bênçãos de Deus venham sobre nós, sobre o nosso coração, nossa vida e nossa 
família.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
Que a paz do Senhor sempre nos acompanhe!!! 


