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TERÇA-FEIRA DA XVII SEMANA DO TEMPO COMUM 

28 de julho de 2020 

“Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem” (Mt 13, 36-

43). 

 

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 do seu local de oração, já marcada no 

texto do Evangelho do hoje (Mt 13, 36-43).  

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

esteja aberto para acolher a semente do Reino, a Palavra do Senhor.  

 

Dirigente: Tenham todos excelente oração. Cantemos juntos!  
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Canto:  

Toda semente é um anseio de frutificar / 

e todo fruto é uma forma da gente se dar. 

Poe a semente na terra, não será em vão. 

Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. (bis) 

 

SAUDAÇÃO:  

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

Todos: Amém! 

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

Santo sobre nós, nossas famílias e nossas Comunidades.   

 

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do 

Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.  

Oremos: Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da 

sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.  
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Dirigente:  

Oremos: Ó Deus, sois o amparo dos que em vos esperam e, sem vosso auxilio, ninguém é 

forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, 

usemos de tal modo os bens que passam que possamos abraçar os que não passam. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.  

 

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

corações com a Palavra de Deus que vamos aclamar. 

 

Cantemos:  

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 

Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 

 

Evangelho: Mateus 13, 36-43 (proclamar na própria Bíblia) 

 

Partilhando a Palavra de Deus 

O dirigente propõe aos participantes a reflexão, com alguns pontos do Evangelho. 

 

- O que nos chama a atenção nesse trecho do Evangelho? 
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- Muitas vezes, apesar de sermos cristãos, somos mais joio (semeando o mal) do que 

semente (semeando o bem). Quais mudanças ainda tenho a fazer em minha vida e de 

meus irmãos e irmãs?  

- O que ainda nos impede de bem seguir os passos do Mestre, como discípulos, sendo boa 

semente e deixando-se ser lançada na terra?  

 

Hoje o Evangelho nos chama a atenção sobre esta parábola que Jesus explica aos 

seus discípulos e que vem mexer com nossas vidas, a fim de fazermos uma avaliação, um 

exame de consciência, para sabermos como temos semeado a Palavra/Semente. O texto 

nos mostra a boa intenção das pessoas em seguir a Jesus, até mesmo dispostos a serem 

seus discípulos. Porém falta conversão, para não correr o risco de lançar a semente errada 

no coração na vida uns dos outros.  

 

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 atendei nossa oração! 

-Que os ministros da vossa Igreja estejam dispostos a anunciarem o vosso Reino, 

espalhando a Boa Semente no coração das pessoas. Rezemos ao Senhor. 



 

5 

- Concedei-nos Senhor a paciência necessária para vivermos a comunhão com os irmãos 

e irmãs, em especial os membros de nossas famílias, a fim de crescermos cada vez mais 

no acolhimento de vossa Palavra. Rezemos ao Senhor. 

- Senhor, nosso Mestre, suscitai nos jovens a alegria do Evangelho para o serviço de vosso 

reino nas comunidades, que eles levem muitos outros jovens a produzirem os frutos de 

paz, diálogo e perdão, pela escuta de vossa Palavra. Rezemos ao Senhor.   

(outras preces espontâneas) 

Dirigente: O 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, com as palavras que o Anjo a 

saudou, para que ela nos ajude a trilhar nossos passos no caminho de Seu Filho Jesus 

Cristo.  

Dirigente: O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

Todos: E ela concebeu do Espírito Santo. 

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Dirigente: Eis aqui a serva do Senhor. 

Todos: Faça-se em mim segundo a vossa Palavra. 
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Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

Dirigente: E o Verbo Divino se fez carne. 

Todos: E habitou entre nós.  

Todos: Ave Maria, cheia de graça... 

 

Bênção final: 

 

Dirigente: Que o Deus de bondade nos abençoe hoje e sempre, nos livre de todos os males 

e perigos e nos conduza a vida eterna. Amém!  

 

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

 

Bendigamos ao Senhor! Demos graças a Deus. 

 

Canto final:  

Santa Mãe Maria, nessa travessia/Cubra-nos Teu manto cor de anil 

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida/Santa padroeira do Brasil. 

Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 

 


