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3º ENCONTRO – NA CASA DE MATEUS 
 

CANTO INICIAL: Te louvo, meu Senhor... nº 124 
 

ORAÇÃO INICIAL 
 
D. Estamos reunidos como família de Deus. Formamos o Corpo de 
Cristo. Somos o Templo do Espírito. Queremos viver na comunhão da 
Trindade Santa: 
T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
D. Trazemos para este encontro a nossa vida de cada dia: 
preocupações e sonhos, projetos e desejos, batalhas e conquistas, 
angústias e alegrias, tristezas e esperanças. Tudo colocamos diante de 
Deus, para que Ele envolva o nosso coração com sua paz e seu perdão.  

- Momento de silêncio. Logo após, apresentar intenções para a oração. 
T. Aqui estamos, Senhor, nosso Deus. Vinde fazer morada em nosso coração! 
D. Invoquemos o auxílio do Espírito Divino: 
- Escolher um canto: Vem, Espírito Santo, vem... nº 838, A nós descei, Divina Luz... nº 841, Oh! Vinde Espírito 
Criador... nº 842 ou Vinde, Espírito de Deus... nº 864 
 
D. Nossa vida de fé tem seu centro no mistério da Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Ele é 
o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele é o Mestre Divino, que nos conduz ao Coração do Pai. Por sua graça é 
que estamos aqui hoje. Confiemo-nos em suas mãos: 
L.1 Jesus Mestre, santificai minha mente T. E aumentai minha fé. 



L.2 Jesus, docente na Igreja T. Atraí todos para a Vossa escola.  
L.1 Jesus Mestre, libertai-me do erro T. Dos pensamentos inúteis e das trevas eternas. 
L.2 Ó Jesus, caminho entre o Pai e nós T. Tudo Vos ofereço e tudo de Vós espero. 
L.1 Ó Jesus Mestre, caminho da santidade. T. Fazei que eu seja Vosso fiel seguidor. 
L.2 Ó Jesus Caminho, tornai-me perfeito T. Como o Pai que está no Céu.  
L.1 Ó Jesus Vida, vivei em mim. T. Para que eu viva em Vós. 
L.2 Ó Jesus Vida, não permitais T. Que eu me separe de Vós.  
L.1 Ó Jesus Vida, fazei-me viver eternamente T. A alegria do Vosso amor. 
L.2 Ó Jesus Verdade T. Que eu seja luz do mundo.  
L.1 Ó Jesus Caminho T. Que eu seja exemplo e modelo para as pessoas. 
L.2 Ó Jesus Vida, que minha presença leve T. A todos, em toda parte, graça e consolação. Amém. 
 
LER PARA ENTENDER 
D. Qual o verdadeiro significado de religião? Já paramos para pensar nisso? No encontro com Mateus, 
temos uma pista do que Jesus entende e quer nos fazer enxergar. Vamos dar espaço para a Palavra da 
Salvação. Cantemos.  
- Aleluia... Bem-aventurado... nº 306 
 
- Uma pessoa lê o texto em voz alta: Texto: Mt 9,9-13  
- Logo após, deve-se deixar um tempo para que todos leiam o texto de forma silenciosa e pessoal.  
- Depois de um tempo, o Dirigente provoca o diálogo com as seguintes perguntas: O que me chamou a atenção nesse 
texto? Que frase me marcou? Qual cena foi mais tocante? 
 
DEUS ME FALA 
L.1 Os relatos de vocação dos discípulos são sempre marcantes. O chamado de Mateus não é diferente. Ele 
estava no meio das suas tarefas, no seu trabalho de cobrador de impostos. É preciso vencer os preconceitos. 
Uma coisa eram os chefes dos cobradores de impostos: gente rica que comprava das autoridades romanas o 
direito de cobrar os impostos. Eles pagavam antecipadamente todo o valor ao Império e depois cobravam do 
povo. Aí se dava a exploração, pois dinheiro mais poder nunca foi boa combinação. As taxas eram cobradas 
do povo com valores maiores do que tinham sido pagos a Roma. Os chefes dos publicanos faziam fortunas 
em cima da exploração do povo! Os cobradores de impostos, propriamente ditos, eram funcionários desses 
ricaços, em geral gente pobre, do povo, que levava a má fama e era olhado com desprezo e discriminação. 
 
L.2 Esse é o caso de Mateus. Ele era um cobrador de impostos, a serviço dessa gente perversa. O que fazer? 
Quem trabalha como empregado muitas vezes tem que se subordinar, contra a própria vontade, a um sistema 
injusto e desonesto. Mas aparece para Mateus uma nova oportunidade, e ele não desperdiça. No olhar e na 
voz de Jesus, Mateus é capaz de perceber a mão de Deus agindo, convidando-o a começar uma vida nova. O 
primeiro passo é romper com aquele sistema explorador e fraudulento. Em primeiro lugar é preciso buscar a 
justiça de Deus. Este será o grande tema do evangelho que depois ele vai compor! 
 
L.1 Ao dar seus passos no seguimento de Jesus, Mateus atrai muita gente como ele para essa mesma 
experiência. O testemunho de vida tem um poder imenso! Se aquele pecador público pode entrar na 
convivência com o Mestre santo, quem não pode? Todos são chamados a tomar parte na mesa com Jesus! A 
refeição é sinal de acolhida e de comunhão. Mais que o alimento, a vida é partilhada e transformada na 
relação mútua de amor e fraternidade. Por isso é tão importante as refeições em família junto à mesa. 
Significa nosso convívio e nosso amor que se renova e partilha, em comunhão. 
L.2 Os fariseus, representantes "oficiais" da religião, veem aquela cena com espanto. Como pode alguém 
que se diz justo conviver com os pecadores? Segundo eles, isso está errado. Devem viver separados (fariseu, 



literalmente, significa separado), para que o justo não se contamine da injustiça daquelas pessoas. É o que 
manda a Lei! Jesus dá a eles uma lição. Não importa o que há do lado de fora - práticas, gestos, fórmulas, 
rótulos. O que importa é o coração, o desejo profundo e verdadeiro de estar com o Senhor e deixar-se 
transformar por sua vontade.  
 
L.1 Os fariseus, muito piedosos, profundos conhecedores dos textos sagrados, não eram capazes de entender 
isso. Confiavam em si mesmos. Guiavam-se por seus preconceitos. Os pequenos e pobres, fracos e 
pecadores, só confiam em Deus. Essa é a essência do culto e da religião verdadeira. Os sacrifícios de 
animais no Templo e as práticas exteriores de piedade só têm valor se estiverem acompanhados de um 
arrependimento sincero e de um profundo desejo de conversão. 
 
A PALAVRA ME FAZ FALAR COM DEUS  
- Momento de oração pessoal e silenciosa a partir da Palavra refletida e meditada. 
- Depois, pode-se fazer uma partilha em forma de oração em comum, de forma espontânea. 
 
COMUNHÃO E AMIZADE COM DEUS 
D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, em silêncio, pense em um compromisso pessoal (ou 
familiar). 
- Enquanto Grupo, vamos nos juntar para rezar o Terço Luminoso pelas vocações sacerdotais, religiosas e 
laicais na Igreja. Onde tem a Capela do Santíssimo o momento de oração poderá ser no dia 25/06, última 
quinta-feira deste mês.  
 
 

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
  
A Festa ao Sagrado Coração de Jesus acontece, todos os anos, na segunda sexta-feira 
após a Festa de Corpus Christi. Este ano será no dia 19 de junho. Já a Festa 
devocional ao Imaculado Coração de Maria acontece no sábado após a Festa do 
Sagrado Coração de Jesus. Em 2020 acontecerá no dia 20 de junho.  
 Em nossa Diocese temos a Paróquia em Ponto Belo dedicada ao Sagrado 
Coração de Jesus e o Santuário em Vinhático onde festejamos o Imaculado Coração de 
Maria. 
 Estejamos unidos em oração! 
 
Rezemos juntos: Ó Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, agraciada do Pai, plena de beleza e 
virtudes. 

Confiante em vossa maternal bondade e cheio do desejo de crescer como discípulo de Cristo Senhor, 
venho ofertar-me inteiramente ao Vosso Imaculado Coração, fonte inesgotável do mais puro amor. 

Consagro-vos, ó Senhora, todo meu entendimento, todo meu coração, toda minha vida, minha saúde, 
família, amigos e emprego. Dissipai, Senhora, por vossa Imaculada Conceição, toda maldade, egoísmo, 
fechamento do meu coração, para que sempre vos ofereça o amor que mereceis. 

Concedei-me, Virgem prudentíssima, a Graça de que necessito (…) para que jamais, vítima de 
minhas fraquezas, seja afastado da presença de Jesus Cristo, vosso amado Filho. A quem por vossas preces e 
méritos me confio. Acolhei-me e defendei-me, doce e amável coração, agora e na hora da morte. Amém. 

P. Imaculado Coração de Maria. T. Sede o nosso refúgio. Amém. 
 
 

ORAÇÃO FINAL 
 



D. Vamos invocar a bênção do Senhor sobre esta casa, seus pertences e sobre esta família. 
T. Abençoai, Senhor, esta casa! 
 
D. "Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles". Jesus prometeu e está 
aqui conosco. 
T. Bendito seja Deus para sempre! 
 
D. A Vós, Pai Santo, pedimos por esta casa! 
T. Pedimos por aqueles que nela habitam e por tudo o que ela contém! 
 
D. Abençoai-a e santificai-a! 
T. Dignai-vos enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhes as coisas necessárias para a vida e o 
bem-estar. 
 
D. Abençoai, Senhor, os que moram nesta casa e os que aqui chegarem. Acompanhai-os quando saem de 
casa e que voltem guiados pela vossa mão. Dai paz, vida, saúde perdão aos seus moradores. 
T. Que reine e cresça o amor e a fé cristã entre nós. 
 
D. Que Vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família. 
- Enquanto se canta: "Deus vos salve, Deus..." nº 017 ou "Esta casa será abençoada..." o Dirigente ou outra pessoa do Grupo 
asperge a casa com a água benta.  
- Concluída a aspersão, todos rezam: Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
T. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a 
paz. 
 
D. O Senhor nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 
T. Que não faltem a paz, a saúde, a fé e os bens necessários para a vida de nossas famílias. 
 
CANTO FINAL: Se tu nos amas... nº 727  
 
 

SANTUÁRIO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
Rua Presidente Kennedy, s/n° - Vinhático-ES, Brasil 

 
ABERTO: 07h às 19h 
 
PROGRAMAÇÃO: DOMINGO: Santa Missa às 09 e 19h. / QUARTA-
FEIRA: Santa Missa às 19h. 
 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: 
- www.facebook.com/santuariodevinhatico 
- www.instagram.com/santuariodevinhatico 
- www.diocesesesaomateus.org.br/santuario 
- App Santuário de Vinhático: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.parresia.android5e8cb8f18363c 


