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Oração em Família

“Coragem, levanta-te, Jesus te 
chama!” (Mc 10,49)

XXX Domingo do 
Tempo Comum

23 e 24 de outubro de 2021

Leitor: Celebramos neste final de semana do 
mês missionário o Dia Mundial das Missões 
com o lema: “Não podemos deixar de falar so-
bre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). Rezemos 
pelos missionários e missionárias e para que 
todos os cristãos testemunhem com palavras 
e atitudes o Evangelho de Jesus.
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 bíblia, 

vela, crucifixo, imagem de Nossa Senhora e flores.

Leitura do Evangelho

Leitor:  O Evangelho nos mostra que Jesus é 
quem pode iluminar a nossa visão para que, 
iluminados por esse encontro, possamos se-
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gui-lo e testemunhá-lo. 
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo Marcos (Mc 10,46-52)
46Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos 
e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bar-
timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira 
do caminho. 47Quando ouviu dizer que Jesus, 
o Nazareno, estava passando, começou a gri-
tar: ‘Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!’ 
48Muitos o repreendiam para que se calasse. 
Mas ele gritava mais ainda:
‘Filho de Davi, tem piedade de mim!’ 49Então 
Jesus parou e disse: ‘Chamai-o’. Eles o chama-
ram e disseram: ‘Coragem, levanta-te, Jesus te 
chama!’ 50O cego jogou o manto, deu um pulo 
e foi até Jesus. 51Então Jesus lhe perguntou: ‘O 
que queres que eu te faça?’
O cego respondeu: ‘Mestre, que eu veja!’ 52Jesus 
disse: ‘Vai, a tua fé te curou’. No mesmo instan-
te, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo ca-
minho. Palavra da Salvação!
Todos: Glória a vós, Senhor! 

Meditação da Palavra
O Evangelho de São Marcos conta que Je-

sus estava na estrada de Jericó e encontrou-
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-se com um cego chamado Bartimeu que esta-
va sentado à beira do caminho mendigando, 
certamente pedindo esmolas. Ele estava mer-
gulhado numa experiência de escuridão em 
que a cegueira o havia envolvido. O cego ao 
perceber toda aquela movimentação e ao ou-
vir todo o barulho da multidão que acompa-
nhava o Mestre e tendo sido informado que 
era Jesus que passava, gritou: “Jesus, filho de 
Davi, tem piedade de mim!” 

O cego Bartimeu se deparou primeiro com 
o obstáculo da multidão que mandou ele se 
calasse. Entretanto, nada o detinha, pelo con-
trário: “ele gritava mais ainda: ‘Filho de Davi, 
tem piedade de mim!”. Assim as oposições 
não devem ser suficientes para fazer alguém 
desistir de um encontro pessoal com Jesus.

Certamente Bartimeu já tinha ouvido falar 
de Jesus, de sua mensagem, de seus milagres 
e tinha certeza de que chegara a sua vez. Ele 
não podia desperdiçar esse momento único. 
De fato, Jesus ouviu o grito do cego e ordenou 
que o chamassem. Agora aqueles que foram 
obstáculos à ordem de Jesus o animam: “Co-
ragem, levanta-te, Jesus te chama!”

 O gesto do cego é muito importante, pois 
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o cego jogou fora o manto, deu um pulo e se 
encontrou com Jesus. O manto ou a capa era 
o que cego possuía de mais importante, pois 
era a capa que o protegia da chuva, da poeira, 
do sol forte e era sobre ela que ele recebia as 
esmolas. O manto que Bartimeu jogou fora 
pode lembrar muitas coisas de que precisa-
mos nos desfazer, pois dificultam o nosso se-
guimento a Jesus e, muitas vezes, nos fazem 
tropeçar e cair ao longo do caminho da vida. 
Às vezes, nos desfazemos “de um manto”, mas 
daqui a pouco percebemos “um outro” que 
nem havíamos notado e assim vai acontecen-
do o processo de conversão em nossa vida de 
seguidor de Cristo.

Quando estava diante de Jesus, Bartimeu 
pediu que queria enxergar e, depois de ser 
curado, o texto conclui afirmando que ele foi 
seguindo o Mestre pelo caminho. E Jesus está 
justamente indo para Jerusalém onde carre-
gará a cruz e nela dará sua vida pela salvação 
da humanidade. Assim Bartimeu é modelo de 
discípulo de Jesus que curado da cegueira do 
pecado, do poder, do orgulho e da injustiça, 
segue Jesus no caminho da cruz e do amor 
fazendo da vida um dom aos irmãos.
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Preces

Leitor: Demos graças a nosso Salvador, que veio 
a este mundo para ser Deus-conosco; e o acla-
memos, dizendo:
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

1.  Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto e pri-
mícias da ressurreição futura, dai-nos a gra-
ça de vos seguirmos, para que, livres das som-
bras da morte, caminhemos sempre na luz da 
vida. 
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

2. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em to-
das as criaturas, para contemplarmos em to-
das elas a vossa glória.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

3.  Não permitais, Senhor, que hoje sejamos 
vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedo-
res do mal pelo bem.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

4.  Vós, que no Jordão fostes batizado por João 
Batista e ungido pelo Espírito Santo, santifi-
cai todas as nossas ações deste dia com a gra-
ça do mesmo Espírito.
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R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e ale-
gria!(intenções livres)

Oração final
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 mal e nos conduza à vida eterna. 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém!

Queremos saber quantos somos!
Clique no link para confirmar que você  

rezou conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa


