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Oração em Família

“Coragem! Sou eu. Não tenhais 
medo! ” (Mt 14,27)

Leitura orante em família
19ª Domingo do Tempo Comum 

08 e 09 de agosto de 2020

Leitor: Estamos iniciando a Semana Nacio-
nal da Família, 09 a 15 de agosto, e neste pri-
meiro dia celebramos o dia dos pais. Reze-
mos por todos os pais, os que estão conosco 
e aqueles que já partiram para a eternidade. 
Foi Jesus quem nos ensinou a chamar Deus 
de Pai. Hoje é o XIX Domingo do Tempo Co-
mum, Jesus caminha sobre as águas e acal-
ma o vento manifestando-se aos apóstolos.

Leitor: Iniciemos nossa oração + em nome do 
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Ambiente: Prepare um lugar especial na sua casa para reunir 
seus familiares para realizar a oração. Tenha por perto a bíblia, 

uma vela, o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora e 
algumas flores.
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Leitura do Evangelho

Leitor:  Hoje no Evangelho Jesus manifesta sua 
divindade caminhando sobre as águas e acal-
mando o vento que tanto preocupava os dis-
cípulos. 

Evangelho: 
Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus (Mt 14,22-33):

Depois da multiplicação dos pães, 22Jesus 
mandou que os discípulos entrassem na bar-
ca e seguissem, à sua frente, para o outro lado 

Canto:
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu 
Amor,
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor. 
Eis-me aqui, Senhor!
1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por ca-
minhos nunca vistos me enviou. Sou chama-
do a ser fermento, sal e luz e por isso respon-
di: aqui estou!
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do mar, enquanto ele despediria as multidões.
23Depois de despedi-las, Jesus subiu ao mon-
te, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus con-
tinuava ali, sozinho.
24A barca, porém, já longe da terra, era agitada 
pelas ondas, pois o vento era contrário. 25Pe-
las três horas da manhã, Jesus veio até os dis-
cípulos, andando sobre o mar. 26Quando os 
discípulos o avistaram, andando sobre o mar,-
ficaram apavorados, e disseram: ’É um fantas-
ma’.E gritaram de medo.
27Jesus, porém, logo lhes disse: ’Coragem! Sou 
eu. Não tenhais medo!’ 28Então Pedro lhe dis-
se: ’Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu en-
contro, caminhando sobre a água.’ 29E Jesus 
respondeu: ‘Vem!’ Pedro desceu da barca e co-
meçou a andar sobre a água, em direção a Je-
sus. 30Mas, quando sentiu o vento, ficou com 
medo e começando a afundar, gritou: ‘Senhor, 
salva-me!’ 31Jesus logo estendeu a mão, segu-
rou Pedro, e lhe disse: ’Homem fraco na fé, por 
que duvidaste?’ 32Assim que subiram no bar-
co, o vento se acalmou.33Os que estavam no 
barco, prostraram-se diante dele, dizendo: ’Ver-
dadeiramente, tu és o Filho de Deus!’
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Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor! 

Meditação da Palavra

1. Alguém da família conta com suas próprias 
palavras o texto que acabou de ouvir.

2. Após alimentar as multidões com a multi-
plicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a 
entrarem na barca e saírem para a outra mar-
gem. Jesus se põe em oração até a madrugada.

3.  É noite, a barca é agitada pelo vento e Je-
sus vai até os apóstolos caminhando sobre as 
águas. Deus sempre está conosco quando en-
frentamos as tempestades e a escuridão.

4. Os discípulos o confundem com um fantas-
ma. Nem sempre conseguimos reconhecer sua 
presença. Sua presença só podemos ver com 
os olhos da fé.

5. Pedro caminha sobre as águas ao encontro 
de Jesus. Em nossa vida, nós também cami-
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nhamos como que sobre as águas, e, às vezes, 
em meio à escuridão. Necessitamos de fé per-
severante para enfrentarmos os ventos, as on-
das da vida e a escuridão.

6. Jesus também nos diz: ‘Coragem! Sou eu. 
Não tenhais medo!’ Nos desafios e ventanias 
da vida só conseguimos vencê-los com a fé e 
mantendo os “olhos fixos em Jesus”.

7. Jesus subiu na barca e o vento se acalmou.Em 
nossa barca, nossa vida, nossa família, nossa 
comunidade não podemos duvidar da presen-
ça do Senhor Ressuscitado conosco. Ele tam-
bémnos diz:  ‘Coragem! Sou eu. Não tenhais 
medo!’ Ele não está ausente, ele está presente. 
Estas palavras nos remetem também a outra: 
“Eis que eu estarei convosco todos os dias até 
o fim” (Mt 28,20). A fé na presença do Mestre, 
em nosso dia a dia, é fundamental para per-
severarmos sem medo e sem dúvida. Ele não 
é um fantasma, ele é real, é o Ressuscitado que 
venceu a morte e está vivo no meio de nós. E 
é nele que encontramos segurança, alegria e 
esperança. A Palavra de Deus e a oração nos 
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fortalecerão para percebermos a presença de 
Deus em nosso caminho, em nosso barco.

ORAÇÃO À
SAGRADA FAMÍLIA

Pai/Mãe: Jesus, Maria e José, em Vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor, e con-
fiantes, a Vós nos consagramos.
Filhos: Sagrada Família de Nazaré, tornai tam-
bém as nossas famílias lugares de comunhão 
e cenáculos de oração, autênticas escolas do 
Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
Todos: Sagrada Família de Nazaré, que nunca 
mais haja nas famílias episódios de violência, 
de fechamento e divisão; e quem tiver sido fe-
rido ou escandalizado seja rapidamente con-
solado e curado.
Pai/Mãe: Sagrada Família de Nazaré, fazei que 
todos nos tornemos conscientes do caráter sa-
grado e inviolável da família, da sua beleza no 
projeto de Deus.
Todos: Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a 

(REZAR TODOS OS DIAS EM FAMÍLIA)
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nossa súplica. Amém!
Todos: Pai nosso, que estais nos céus, santifi-
cado seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na ter-
ra como no céu. O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendi-
do; e não nos deixeis cair em tentação, mas li-
vrai-nos do mal. Amém!

Leitor: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo 
o male nos conduza à vida eterna. 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém!
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Baixe a versão para impressão em:
https://arquifln.org.br/


