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Um convite para você
VÍDEO: 
http://www.quierover.org/watch.php?-
vid=6a4a7a653

TEXTO: Mateus 22:1-14
Jesus tornou a falar-lhes por meio de pa-
rábolas:  “O Reino dos Céus é comparado 
a um rei que celebrava as bodas de seu 
filho.”  Enviou seus servos para chamar 
os convidados, mas eles não quiseram 
vir.  Enviou outros ainda, dizendo-lhes: 
“Dizei aos convidados que já está prepa-
rado o meu banquete; meus bois e meus 
animais cevados estão mortos, tudo está 
preparado.  Vinde às bodas!” Mas, sem se 
importarem com aquele convite, foram-
-se, um a seu campo e outro para seu ne-
gócio. Outros lançaram mãos de seus ser-
vos, insultaram-nos e os mataram.   O rei 
soube e indignou-se em extremo. Enviou 
suas tropas, matou aqueles assassinos 
e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a 
seus servos: “O festim está pronto, mas os 
convidados não foram dignos.  Ide às en-
cruzilhadas e convidai para as bodas to-
dos quantos achardes.” E os servos, saindo 
pelos caminhos, ajuntaram todos quantos 
encontraram, tanto maus como bons; e a 
festa nupcial foi cheia de convidados. 

ORAÇÃO:
Senhor, percebo que tudo o que me pedes 
é um simples “sim”,
um simples ato de confiança para que, 
assim,
a escolha que tu fazes por mim dê frutos 
em minha vida.
Não quero estar tão ocupado com minha 
forma de viver,
meus planos e projetos, meus parentes, 
amigos e conhecidos,
ao ponto de não me dar conta de que Tu 
estás
comigo, mais perto do que qualquer outro.
Não quero ser cego aos gestos de amor 
que vêm das tuas mãos, nem surdo às pa-
lavras amorosas que vêm da tua boca. 
Quero ver quando caminhas comigo e es-
cutar quando falas comigo.

(Henry Nouwen)
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Quando te vimos, Senhor?

TEXTO: Mt. 25:31-46
“Porque tive fome e me destes de co-
mer; tive sede e me destes de beber; 
era pere grino e me acolhestes; nu e 
me vestistes; enfermo e me visitas-
tes; estava na prisão e viestes a mim.”    
Os justos lhe perguntarão: “Senhor, 
quando foi que te vimos com fome e 
te demos de comer, com sede e te de-
mos de beber? Quando foi que te vimos 
peregrino e te acolhemos, nu e te ves-
timos? Quando foi que te vimos enfer-
mo ou na prisão e te fomos visitar?.” 
Responderá o Rei: “Em verdade eu vos de-
claro: todas as vezes que fizestes isso a um 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a 
mim mesmo que o fizestes.”

ORAÇÃO:
Por quê? Senhor, por quê?
Por que a dor dos inocentes? Por que a 
morte prematura? 
Por que, se nascemos para o amor e a 
vida, às vezes somos mordidos pela soli-
dão e por pequenas mortes diárias?
 Por que o furacão e a tempestade levam 
fazendas e sonhos?
 Por que o mal no coração humano e, às 
vezes a calamidade no meio ambiente?
Por quê? 
Ajuda-me a ter a força de Jó. Ele, que mes-
mo diante do que era incompreensível 
demonstrou confiança e permaneceu fiel. 
Ajuda-me a compreender que a vida não é 
uma promessa de bem-estar permanente, 
mas sim a jornada diária, que às vezes é 
uma festa, porém outras vezes passa por 
tropeços e dores. 
Ajuda-me a celebrar aquilo que é bom e 
a chorar sem ira nem amargura nos mo-
mentos em que a vida fique complicada. 
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O que nos preocupa...

PERGUNTA: 
E a você, o que é que mais te preocupa no 
mundo?

O que você está pendido a Deus?

ORAÇÃO:

Peça a paz e lhe será dada ternura.
Peça amor e lhe será dado nomes.
Peça missão e lhe será dado um caminho.
Peça encontro e lhe será dado palavras.
Peça escola e lhe será dado um Professor.
Peça justiça e lhe será dado causas.
Peça verdade e lhe serão feitas perguntas.
Peça energia e lhe será dada uma toalha 
e uma bacia.
Peça descanso e lhe será dado um amigo.
Peça valor e lhe será dada uma cruz.
Peça paixão e lhe será dada tempestades.
Peça alegria e lhe será dado bençãos.
Peça sabedoria e lhe será dada memória.
Peça força e lhe será dado esperança.
Peça liberdade e lhe será dado Ressurrei-
ção.

(José María Rodríguez Olaizola)
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Que a pandemia seja de
“SOLIDARIEDADE”

TEXTO: Mc. 6:34-42
Ao desembarcar, Jesus viu uma 
grande multidão e compadeceu-se 
dela, porque era como ovelhas que não 
têm pastor. E começou a ensinar-lhes 
muitas coisas. A hora já estava bem 
avançada quando se achegaram a ele 
os seus discípulos e dis-seram:  “Este 
lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os, 
para irem aos sítios e aldeias vizinhas a 
comprar algum alimento”. Mas ele 
respondeu-lhes: “Dai-lhes vós mes-
mos de comer”. Replicaram-lhe:  
“Iremos comprar duzentos denários de 
pão para dar-lhes de comer?”. Ele 
perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 
Ide ver”. Depois de se terem informado, 
disseram: “Cinco, e dois peixes”.”

ORAÇÃO:
Como uma criança. 
Transformar uma tempestade ines-
perada em uma mágica catarata. 
Fazer um banquete de biscoi-
tos com barro, e com três peda-
ços de sucata montar uma tenda.  
Sorrir, aliviado pela voz familiar que evo-
ca mil jogos, uma casa e um beijo. Des-
cansar, vulnerável, em um abraço seguro.  
Soluçar sem vergonha até cair dormido, 
para se levantar invencível na amanhã 
seguinte. Perguntar sem parar, sedento 
por respostas. Bisbilhotar, inquieto, em to-
dos os cantos e depois descobrir o mundo, 
ao outro, um Deus... e gritá-lo em voz alta, 
pintá-lo com cera e contar para os seus, e 
começar a crescer... para, num dia distan-
te, lembrar da tempestade, do biscoito de 
barro, da barraca de papel, aquela voz 
familiar de brincadeira, casa e beijo, da 
pergunta constante e do canto ignorado. 
O mundo que te chama, o outro, sempre 
ao redor, e aquele Deus que, novamente, 
te seduz e te envia, para gritá-lo em voz 
alta, para pintá-lo com cera, para dizê-lo 
sem medo, como uma criança, novamen-
te. 

(José María R. Olaizola, sj) 

Oração - quinta-feiraOração - quinta-feira



Campanha de solidariedade curso 2020/21. Reiniciando para transformar

Dar frutos
VÍDEO: 
http://www.quierover.org/watch.php?vi-
d=de5b9823f

TEXTO: Mateus (21:33-43):
Naquele tempo, disse Jesus aos sumos 
sacerdotes e aos anciões do povo: “Ouvi 
outra parábola: havia um pai de família 
que plantou uma vinha. Cercou-a com 
uma sebe, cavou um lagar e edificou uma 
torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, 
deixou o país. Vindo o tempo da colheita, 
enviou seus servos aos lavradores para 
recolher o produto de sua vinha. Mas os 
lavradores agarraram os servos, feriram 
um, mataram outro e apedrejaram o ter-
ceiro.    Enviou outros servos em maior 
número que os primeiros, e fizeram-lhes 
o mesmo. Enfim, enviou seu próprio fi-
lho, dizendo: “Hão de respeitar meu fi-
lho.” Os lavradores, porém, vendo o filho, 
disseram uns aos outros: “Eis o herdeiro! 
Matemo-lo e teremos a sua herança!” 
Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no 
para fora da vinha e o assassinaram. 
Pois bem: quando voltar o senhor da vi-
nha, que fará ele àqueles lavradores?” 
Responderam-lhe: “Mandará matar sem 
piedade aqueles miseráveis e arrenda-
rá sua vinha a outros lavradores que 
lhe pagarão o produto em seu tempo”. 

Jesus acrescentou: “Nunca lestes nas Es-
crituras:” A pedra rejeitada pelos cons-
trutores tornou-se a pedra angular; isto é 
obra do Senhor, e é admirável aos nossos 
olhos” Por isso, vos digo: será tirado de vós 
o Reino de Deus, e será dado a um povo 
que produzirá os frutos dele.”

Reflexão:
Estou trabalhando no que Deus coloca 
em minhas mãos?
Que frutos posso oferecer?
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